
A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI
ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA

Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Telefon: 472-8246

Megjelenik szükség szerint.

Elõfizetési díj:
egy évre 17 640 Ft

ÁRA: 1680 Ft

Kiadóhivatal:

Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.

Tartalom

VI. ÉVFOLYAM 5. szám 2008. május 26.

 

Jog sza bá lyok

2008. XVII. tör vény a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet
Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ja 19. ülés sza kán el fo ga dott, a
nõk nek bár mi lyen bá nyá ban föld alat ti mun ká ra al kal -
ma zá sá ról szó ló 45. szá mú Egyez mé nyé nek fel mon -
dá sá ról ........................................................................ 458

89/2008. (IV. 17.) Korm. ren de let a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról .................... 458

9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együt tes ren de let a sze mé -
lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé ben az adó zó
ren del ke zése sze rint ré sze sí tett ked vez mé nye zet tek -
nek át utalt összeg fel hasz ná lá sá ról szó ló köz le mény
for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl ........................... 458

4/2008. (IV. 22.) SZMM ren de let a re gi o ná lis fej lesz té si
és kép zé si bi zott sá gok mû kö dé sé rõl .......................... 461

6/2008. (IV. 23.) SZMM ren de let egyes fog lal koz ta tá si
tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról ................ 463

116/2008. (IV. 30.) KE ha tá ro zat dr. Lam perth Mó ni ka
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel men té sé rõl ........ 466

22/2008. (IV. 28.) ME ha tá ro zat szak ál lam tit kár meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé rõl ............................................ 466

7/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás a Mun ka erõ pi a ci
Alap re ha bi li tá ci ós alap ré sze 2008. évi köz pon ti ke re -
té nek fel osz tá sá ról ...................................................... 466

8/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás a köz tiszt vi se lõi
több let lét szám biz to sí tá sá ról (HEFOP 1.2 in téz ke dés
„Az ál la mi fog lal koz ta tá si szol gá lat fej lesz té se”) szó ló
2/2008. (MüK. 2.) SZMM uta sí tás mó do sí tá sá ról ...... 469

9/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás a köz al kal ma zot ti
több let lét szám biz to sí tá sá ról a TÁMOP 5.2.1. „Gyer -
mek se gély prog ra mok meg ala po zá sa” cí mû ki emelt
pro jekt hez ................................................................... 469

10/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás a XXVI. fe je zet
1-15 cí mek te kin te té ben a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
mû kö dé si rend jé rõl ..................................................... 469

11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok 2008. évi gaz dál ko dá si, kötelezettség -
váll al ási és utal vá nyo zá si sza bály za tá ról, va la mint rész -
letes fel hasz ná lá si ter vé rõl ......................................... 481

12/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um szer zõ dés kö té si sza bá lya i ról és a 
szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak rend jé rõl .................... 544

13/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal, va la mint a re gi o ná lis mun ka ügyi
köz pon tok egyes több let fel ada ta i hoz kap cso ló dó lét -
szám biz to sí tá sá ról szó ló 1/2007. (MüK. 1.) SZMM
uta sí tás mó do sí tá sá ról ................................................ 563

Tá jé koz ta tások

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség tá jé koz ta tá sa 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
va ló 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 sze rint ki adott EK-tí pus ta nú -
sít vány köz zé té te lé rõl ................................................. 566

Pá lyá za ti fel hí vás ............................................................ 567



JOGSZABÁLYOK

2008. évi XVII.
t ö r  v é n y

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, 
a nõknek bármilyen bányában föld alatti munkára

alkalmazásáról  szóló 45. számú
 Egyezményének felmondásáról*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
1939. évi I. tör vény ál tal ki hir de tett, a Nem zet kö zi Mun ka -
ügyi Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ja 19. ülés sza kán el -
fo ga dott, a nõk nek bár mi lyen bá nyá ban föld alat ti mun ká ra
al kal ma zá sá ról  szóló 45. szá mú Egyez mé nyé nek (a to váb -
biak ban: Egyez mény) fel mon dá sá ra.

2.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az Egyez mény fel mon dá sá nak ha tály ba lé pé sé vel
egy ide jû leg az 1935. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a nõk nek bár mi -
lyen bá nyá ban föld alat ti mun ká ra al kal ma zá sa tár gyá ban
ter ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1939. évi I. tör vény ha tá lyát vesz ti.

(3) Az Egyez mény fel mon dá sá nak ha tály ba lé pé se nap -
ját, va la mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, an nak is -
mert té vá lá sát köve tõen, a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért és a fog -
lal kozta tás po li ti ká ért, va la mint a bá nyá sza ti ügye kért fe le lõs
mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) E tör vény az Egyez mény fel mon dá sá nak hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
89/2008. (IV. 17.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 

170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány

35. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat kö -
rében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 4. §-a
(8) be kez dé sé nek ab) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[ a mi nisz ter a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge kö -
ré ben mû köd te ti]

„ab) a Fo gyasz tó vé del mi Ta ná csot;”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A pénz ügy mi nisz ter, valamint 
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM
e g y ü t  t e s  r e n  d e  l e  t e

a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé ben
 az adó zó ren del ke zé se sze rint ré sze sí tett

ked vez mé nye zet tek nek át utalt összeg 
fel hasz ná lá sá ról szó ló köz le mény for mai és tar tal mi

kö ve tel mé nye i rõl

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXXVI. tör vény 8. §  (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és hatás körérõl
szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já -
ban, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § m) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a
kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjftv.) 4. § (1) be kez -
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dé sé ben meg ha tá ro zott ked vez mé nye zet tek az Szjftv. 3. §
(1) be kez dé se sze rint át utalt összeg fel hasz ná lá sá ra vo nat -
ko zó, az Szjftv. 6. § (3) be kez dé se sze rin ti köz le mény
(a to váb bi ak ban: köz le mény) meg kül dé sé re, il let ve in ter -
ne tes hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re vo nat ko zó köte -
lezett ségüket az e ren de let mel lék le te sze rin ti for má ban, il -
let ve tar ta lom mal kö te le sek tel je sí te ni. A köz le ményt az
adóügyek elekt ro ni kus in té zé sé nek sza bá lya i ról szó ló
34/2007. (XII. 29.) PM ren de let ben fog lal tak fi gye lem be -
vé te lé vel az ügy fél kap un ke resz tül kell meg kül de ni az ál lami
adó ha tó ság hoz.

2. § 

E ren de le tet elsõ al ka lom mal a 2007. adó év re be nyúj tott 
ren del ke zõ nyi lat ko za tok nál kell al kal maz ni.

3. § 

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,  Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
pénz ügy mi nisz ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együt tes ren de let hez

Köz le mény
az adó zó ren del ke zé se sze rint a ked vez mé nye zett ré szé re át utalt összeg fel hasz ná lá sá ról

[A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló
1996. évi CXXVI. tör vény 6. § (3) be kez dé se alap ján]

A ked vez mé nye zett azo no sí tó ada tai

A)
Ked vez mé nye zett szer ve zet neve: ....................................................................................................................................
Szer ve ze ti for má ja: ...........................................................................................................................................................
Bí ró sá gi nyil ván tar tá si szá ma: ...........................................................................................................................................
Bí ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek dá tu ma:.........................................................................................................
Szék he lye: .........................................................................................................................................................................
Kép vi se lõ je: ......................................................................................................................................................................
Adó szá ma: ........................................................................................................................................................................
Lé te sí tõ ok irat vagy jog sza bály sze rin ti köz cé lú, köz ér de kû, köz hasz nú cél ja: ................................................................

B)
Ki zá ró lag a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról

 szó ló 1996. évi CXXVI. tör vény 4. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szer ve ze tek ese té ben kell
ki töl te ni, ab ban az eset ben, ha a szer ve zet ren del ke zik köz hasz nú sá gi fo ko zat tal!

Köz hasz nú sá gi fo ko za ta: ..................................................................................................................................................
Köz hasz nú sá gi jog ál lást meg ál la pí tó bí ró sá gi vég zés jog erõ re emel ke dé sé nek dá tu ma: .................................................

Az át utalt összeg tárgy évi* fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ada tok

Az ada to kat Ft-ban kell meg ad ni

A A ren del ke zõ év ben jut ta tott összeg

A1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg (A*0,3):

A2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (A2<=A1)

A3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:

A4 Eb bõl tar ta lé kolt összeg (A–A2–A3):

A5   A tar ta lé ko lás cél ja:

A6   A tar ta lé ko lás idõ tar ta ma:



B A tárgy évet meg elõ zõ év ben tar ta lé kolt összeg:

B1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg:

B2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (B2<=B1):

B3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:

B4 Eb bõl to vább tar ta lé kolt összeg (B–B2–B3):

B5   A tar ta lé ko lás cél ja:

B6   A to vább tar ta lé ko lás idõ tar ta ma:

C A tárgy évet meg elõ zõ má so dik év ben tar ta lé kolt, tárgy év ben fel hasz nál ha tó összeg:

C1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg:

C2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (C2<=C1):

C3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:

C4 Eb bõl to vább tar ta lé kolt összeg (C–C2–C3):

C5   A tar ta lé ko lás cél ja:

C6   A to vább tar ta lé ko lás idõ tar ta ma:

D A tárgy évet meg elõ zõ har ma dik év ben tar ta lé kolt, tárgy év ben fel hasz nál ha tó összeg:

D1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg:

D2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (D2<=D1):

D3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:

D4 Eb bõl fel nem hasz nált összeg (D–D2–D3):

E A tárgy év ben fel hasz nál ha tó tel jes összeg (A+B+C+D):

E1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó tel jes összeg (A1+B1+C1+D1):

F A tárgy év ben fel hasz nált tel jes összeg:

F1 A tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált tel jes összeg (A2+B2+C2+D2):

F2 A tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált tel jes összeg (A3+B3+C3+D3):

F3 A tar ta lé kolt tel jes összeg (A4+B4+C4):

F4 Már fel nem hasz nál ha tó összeg (D4):

* Tárgy év nek a ren del ke zõ évet kö ve tõ nap tá ri évet kell te kin te ni. Ugyan ak kor a táb lá zat ki töl té se so rán fi gye lem be kell ven ni azt az össze get is, ami a ren -
del ke zõ év ben már fel hasz ná lás ra ke rült az ak kor át utalt összeg bõl.

Az át utalt összeg fel hasz ná lá sá nak szö ve ges is mer te té se
(max. 800 ka rak ter)
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A szociális és munkaügyi miniszter
4/2008. (IV. 22.) SZMM

r e n d e l e t e

a regionális fejlesztési és képzési bizottságok
mûködésérõl

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény 28.  § 
(4) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter rel, va la mint a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a)
és b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
 pénzügyminiszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott ság
(a továb biak ban: bi zott ság) a szak kép zé sért és fel nõtt -
kép zé sért  felelõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
ál tal fel kért ta gok ból álló, a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról 
és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi 
LXXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szht.) 13.  § (2) be -
kez dé sé ben, va la mint a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 89/B.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott, ré gi ón ként mû kö dõ 
tes tü let.

(2) Az Szht. 13.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer -
ve ket, tes tü le te ket – a szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek
fenn tar tói ki vé te lé vel – a mi nisz ter ke re si meg a bi zott ság
tag ja i ra vo nat ko zó ja vas la tok meg té te lé re. A szak kép zést
foly ta tó in téz mé nyek fenn tar tó i nak kép vi se lõ i re vonat -
kozó ja vas lat be szer zé sé ben – a mi nisz ter erre irá nyu ló fel -
ké ré se alap ján – az Ok ta tá si Hi va tal mû kö dik köz re.

(3) A szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek fenn tar tói ál -
tal de le gált sze mé lyek rõl való dön tés so rán va la mennyi
ér de kelt fenn tar tó ré szé re vé le mény nyil vá ní tá si le he tõ -
sé get kell biz to sí ta ni. A bi zott ság ba de le gált sze mély re
vonat kozó ja vas lat ról az ér de kel tek – leg alább két har -
ma duk rész vé te le ese tén – egy sze rû szó több ség gel dön -
te nek.

(4) A ja vas lat té tel re jo go sult a bi zott sá gi tag ság ra je lölt
sze mé lyé rõl a ja vas la tot a meg ke re sés tõl szá mí tott 45 na -
pon be lül kül di meg a mi nisz ter nek. A mi nisz ter a ja va solt
sze mélyt a ja vas lat kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül
kéri fel a bi zott sá gi tag ság ra.

2.  §

(1) A bi zott ság tag ja i nak ne vét a Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) hon -
lap ján köz zé kell ten ni.

(2) A bi zott ság mû kö dé si költ sé ge it a mi nisz ter az Szht.
9.  § (2) be kez dés d) pont já ban el kü lö ní tett mû köd te té si
 keretbõl biz to sít ja.

3.  §

A bi zott ság mû kö dé sé vel, a ha tás kö ré be tar to zó dön té -
sek, ja vas la tok, ál lás fog la lá sok elõ ké szí té sé vel és a vég re -
haj tás sal, va la mint mû köd te té si költ sé ge i nek fel hasz ná lá -
sá val kap cso la tos fel ada to kat a bi zott ság munkaszerve -
zeteként az Ok ta tá si Hi va tal re gi o ná lis igaz ga tó sá ga
(a továb biak ban: re gi o ná lis igaz ga tó ság) lát ja el.

4.  §

(1) A bi zott ság ügy rend jét az ala ku ló ülé sén a ta gok
egy han gú dön té se alap ján maga ha tá roz za meg. Egy han gú
dön tés hi á nyá ban a bi zott ság az ügy ren det a 30 na pon be -
lül meg is mé telt ülé sen a bi zott sá gi ta gok két har ma dos
több sé gé nek sza va za tá val fo gad ja el.

(2) Az ügy rend tar tal maz za:
a) a bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek fel adat- és ha tás kö rét,
b) a bi zott ság el nö ké nek he lyet te sí té si rend jét,
c) a ta nács ko zá si jog gya kor lá sá nak mód ját,
d) szük ség sze rint a dön té sek elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát

vég zõ mun ka bi zott sá gok lét re ho zá sát és mû kö dé sét,
e) a ha tá ro zat ho za tal sza bá lya it,
f) a de cent ra li zált ke ret ter hé re meg hir de tett pályá -

zatokkal kap cso la tos el já rá si sza bá lyo kat, ide ért ve a pá -
lyáz ta tás ba be vont szak ér tõi bi zott ság ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat is,

g) a bi zott ság mû kö dé sé vel össze füg gés ben a regio -
nális igaz ga tó ság ra há ru ló fel ada to kat.

(3) A mi nisz ter az ügy ren det an nak fel ter jesz té sé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül hagy ja jóvá. A mi nisz ter az ügy rend
jó vá ha gyá sát meg ta gad ja, ha az jog sza bályt sért, vagy a
 támogatási rend szer mû kö dé sét akadá lyozná.

5.  §

(1) A bi zott ság a mun ka ter vé ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint, de éven te leg alább hat al ka lom mal ülé se zik. A bi zott ság
ülé sei nyil vá no sak.

(2) A bi zott ság ülé sét az el nök hív ja össze. A bi zott ság
ülé se i nek idõ pont ját, he lyét és – a társ el nök egyet ér té sé vel 
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ki ala kí tott – ter ve zett na pi rend jét az el nök ha tá roz za meg;
er rõl a bi zott ság tag ja it a ki je lölt idõ pont elõtt leg alább
8 nap pal ko ráb ban írás ban ér te sí te ni kell. A bi zott ság ülé -
sé re a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter erre ki je lölt kép -
vi se lõ jét is meg kell hív ni.

(3) A bi zott ság el nö ke kö te les a bi zott ság rend kí vü li
ülé sét an nak kez de mé nye zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lü li 
idõ pont ra össze hív ni, ha a társ el nök vagy a bi zott ság tag -
jainak egy har ma da azt írás ban a na pi rend meg je lö lé sé vel
kez de mé nye zi.

6.  §

(1) A bi zott ság tag jai egy-egy sza va zat tal ren del kez nek, 
és a sza va za ti jo gu kat csak sze mé lye sen gya ko rol hat ják.

(2) A bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak több
mint a fele je len van. A ha tá ro zat kép te len ség  miatt meg is -
mé telt ülést az el nök az ülést kö ve tõ 8 és 15 nap kö zöt ti
idõ pont ra hív ja össze. Eb ben az eset ben a meg is mé telt ülés 
a meg je lent ta gok szá má tól füg get le nül ha tá ro zat ké pes.

(3) A bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal, egy sze rû
szó több ség gel hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök
sza va za ta dönt. Az ügy rend mó do sí tá sa ese tén a bi zott ság
a 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el. Az Szht.
13.  § (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott dön -
tés hez a je len le võ bi zott sá gi ta gok két har ma dá nak a sza -
va za ta szük sé ges.

7.  §

(1) Az ülést az el nök, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a társ el nök 
ve ze ti.

(2) A bi zott ság ülé se i rõl jegy zõ könyv ké szül, amely a
meg je lent bi zott sá gi ta gok és az ülé sen a szak ké pe sí té sért
fe le lõs mi nisz ter ta nács ko zá si jog gal részt vevõ kép vi se lõ -
jé nek a ne vét, a tár gyalt na pi ren di pon to kat, a ta nács ko zás
lé nye gét, a sza va zás szám sze rû ered mé nyét és a ho zott dön -
té se ket tar tal maz za. A jegy zõ köny vet a re gi o ná lis igaz ga -
tóság ké szí ti el.

(3) A bi zott ság ülé sé nek jegy zõ köny vét az ülés ve ze tõ je 
és egy má sik bi zott sá gi tag alá írá sá val hi te le sí ti.

8.  §

(1) A bi zott ság dön té se it a meg ho za tal idõ pont já tól
 számított 8 na pon be lül az Ok ta tá si Hi va tal, va la mint a
 minisztérium hon lap ján, a tá mo ga tá sok ról  szóló dön té se -
ket az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 
15/A.  §-ában fog lal tak sze rint köz zé kell ten ni.

(2) A bi zott ság az Szht. 13.  § (2) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti dön té sét min den év szep tem ber 30-ig hoz za meg a
 következõ tan év re vo nat ko zó an. Az e dön tés rõl  szóló
 határozatot a fej lesz té si tá mo ga tá sok el len õriz he tõ sé ge
cél já ból meg kell kül de ni a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel -
nõtt kép zé si In té zet ré szé re.

9.  §

(1) A bi zott sá gi tag ság meg szû nik
a) a meg bí zá si idõ tar tam el tel té vel,
b) vissza vo nás sal,
c) le mon dás sal,
d) a tag ha lá lá val.

(2) A bi zott sá gi tag ság ak kor von ha tó vissza, ha a tag
ön hi bá já ból há rom egy mást kö ve tõ ülé sen nem vesz részt.
A vissza vo nás ra a bi zott ság el nö ke tesz ja vas la tot a  mi -
niszternek.

(3) Amennyi ben a bi zott sá gi tag ság az (1) be kez dés
b)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ok  miatt szû nik meg, a
 miniszter az e tény rõl való tu do más szer zést köve tõen ha la -
dék ta la nul meg ke re si a ja vas lat té tel re jo go sul tat az új
 bizottsági tag sze mé lyé re vo nat ko zó ja vas lat meg té te le
 érdekében. Ilyen eset ben a de le gá ló szer ve zet ál tal ja va solt 
és a mi nisz ter ál tal fel kért új bi zott sá gi tag meg bí za tá sa az
ere de ti leg fel kért bi zott sá gi tag meg bí za tá sá nak vé gé ig
tart.

(4) Ha a bi zott sá gi tag ság a meg bí zá si idõ tar tam el tel te
 miatt szû nik meg, a mi nisz ter a bi zott ság man dá tu má nak
le jár tát meg elõ zõ 30 na pon be lül meg ke re si az 1.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti szer ve ket, tes tü le te ket az új bi zott ság tag -
ja i ra vo nat ko zó ja vas lat meg té te le ér de ké ben.

(5) A ja vas lat té tel re, va la mint a ja va solt sze mély fel ké -
ré sé re az 1.  § (4) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ha tár idõt
a (3) és (4) be kez dés sze rin ti ese tek ben is meg fele lõen
 alkalmazni kell.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és
a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi
LXXXVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 13/2004.
(IV. 27.) OM ren de let 9–11.  §-a, va la mint 9.  §-t meg elõ zõ
al cí me.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A szociális és munkaügyi miniszter
6/2008. (IV. 23.) SZMM

r e n d e l e t e

egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 13/A.  § (4) be kez dé -
sé ben, va la mint 20.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a szo ci á lis- és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és 
ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az azok hoz
kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló 30/2000.
(IX. 15.) GM ren de let (a továb biak ban: R1.) a kö vet ke zõ
új 9/A.  §-sal egé szül ki:

„9/A.  § A mun ka ügyi köz pont men to ri szol gál ta tás
igény be vé te lét biz to sít hat ja az ál lás ke re sõ vagy a mun ka -
ügyi köz pont más szol gál ta tá sát igény be ve võ, ille tõ leg
a mun ka ügyi köz pont tól tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély
szá má ra, ha a sze mé lyes kon zul tá ció alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy az együtt mû kö dé si kö te le zett ség tel je sí té sé hez, 
a szol gál ta tá sok, tá mo ga tá sok igény be vé te lé hez, az ál la mi
vagy más szer vek kel  való kap cso lat tar tás hoz, az ön ál ló
mun ká ba ál lás hoz, vagy a mun ka he lyen tör té nõ be il lesz -
ke dés hez sze mé lyes se gít ség re van szük sé ge. A men to ri
szol gál ta tást a men tor nyújt ja. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban
ré sze sü lõ sze mély szá má ra tör té nõ re ha bi li tá ci ós men tor
ki je lö lé sé nek sza bá lya i ról kü lön jog sza bály ren del ke zik.”

2.  §

(1) Az R1. 16.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A mun ka adó a 15.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott be je len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán a kö vet -
ke zõ ada to kat je len ti be a szék he lye (te lep he lye) sze rint
ille té kes ki ren delt ség ré szé re:

a) a cég bí ró sá gon be jegy zett tel jes név,
b) szék hely (te lep hely) neve, címe,
c) adó szám, kö zös sé gi adó szám, adó azo no sí tó jel,
d) gaz dál ko dá si for ma,
e) fõ te vé keny ség meg ne ve zé se,
f) át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám,
g) ve ze tõ neve, be osz tá sa,
h) a mun ka adó kép vi se lõ jé nek neve, címe, telefon -

száma,
i) a mun ka adó e-ma il címe,

j) a mun ka kör meg ne ve zé se, vár ha tó ke re set,
k) a mun ka kör re vo nat ko zó fog lal koz ta tá si jog vi szony

meg je lö lé se, a vég zen dõ te vé keny ség meg ne ve zé se,
l) a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség,
m) a mun ka adó a be je len tett ál lás ra kér-e köz ve tí tést,

to váb bá az ál lás hely hir det he tõ-e,
n) az m) pont ban meg ha tá ro zott kér dés re adott igen vá lasz

ese tén:
na) a köz ve tí tés sel be töl te ni kí vánt lét szám,
nb) a köz ve tí tés kez de te és vége,
nc) a fog lal koz ta tás napi idõ tar ta ma (tel jes mun ka idõ,

rész mun ka idõ),
nd) mun ka rend, mun ka idõ-be osz tás, napi mun ka kez dés 

idõ pont ja,
ne) a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges is me re tek, kész -

sé gek, a szük sé ges gya kor la ti idõ,
nf) a mun ka ter mé sze té bõl adó dó spe ci á lis körül -

mények,
ng) a mun ka kör höz kap cso ló dó jut ta tá sok,
o) a mun ka erõ igény-be je len tés hez vár ha tó an kap cso -

ló dik-e kül föl di ál lam pol gár fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló
ké re lem,

p) vár ha tó-e a mun ka kör be töl té sé hez kap cso ló dó an
mun ka erõ-köl csön zés, ki ren de lés, ki kül de tés,

q) az ál lást kí ná ló kí ván ja-e az ál lást kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mély fi gyel mé be aján la ni.”

(2) Az R1. 16.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A mun ka adó nak az (1) be kez dés a)–i) pont já ban
meg ha tá ro zott ada ta it az elsõ al ka lom mal tör té nõ mun ka -
erõ-igény be je len té se kor kell kö zöl nie a szék he lye (te lep -
he lye) sze rint ille té kes ki ren delt ség gel. Ezt köve tõen
ezek rõl az ada tok ról a mun ka adó ak kor tá jé koz tat ja a ki -
ren delt sé get, ha azok ban vál to zás tör té nik.”

3.  §

Az R1. 20.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) Ha a fog lal koz ta tó nyi lat ko za ta alap ján az ál lás hely 
hir det he tõ, az az Eu ró pai Fog lal koz ta tá si Szol gá lat
(EURES) há ló za tán meg je le nik, és arra a kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mély is ki köz ve tít he tõ.”

4.  §

Az R1. 21.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge
az Flt. 13/A.  § (3) be kez dé se alap ján, pá lyá za ti el já rás
ered mé nye ként tá mo ga tást nyújt hat olyan egyé ni vál lal ko zó, 
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jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da -
sá gi tár sa ság ré szé re, aki (amely) té rí tés men te sen

a) mun ka erõ pi a ci és fog lal ko zá si in for má ci ót nyújt el -
ma ra dott tér sé gek ben vagy a mun ka erõ pi a con hát rá nyos
hely zet ben lévõ ré te gek szá má ra,

b) mun ka-, pá lya-, ál lás ke re sé si, re ha bi li tá ci ós és pszi -
cho ló gi ai ta nács adást nyújt azok nak a sze mé lyek nek,
akik nek a mun ka ügyi köz pont e szol gál ta tá sok igény be vé -
te lét fel aján lot ta,

c) a 9/A.  §-ban meg ha tá ro zott men to ri szol gál ta tást
nyújt azok nak a sze mé lyek nek, akik nek a mun ka ügyi köz -
pont e szol gál ta tá sok igény be vé te lét fel aján lot ta, vagy

d) a 11.  §-ban meg ha tá ro zott he lyi (tér sé gi) fog lal koz -
ta tá si ta nács adást vé gez.”

5.  §

Az R1. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„A 21.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás

nyúj tá sa ese tén a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szer ve zet vagy
egyé ni vál lal ko zó ál tal nyúj tott szol gál ta tás szak mai és
mód szer ta ni el len õr zé sét a mun ka ügyi köz pont lát ja el.”

6.  §

Az R1. 25.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A 21.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás
össze gé nek ki szá mí tá sá nál a szel le mi fog lal ko zá sú ak te -
kin te té ben a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a tá mo ga -
tás meg ál la pí tá sá nak évét mint tárgy évet meg elõ zõ má so -
dik évre vo nat ko zó an meg ha tá ro zott havi brut tó át lag ke re -
set és a ta nács adás tí pu sá nak szor zó ját kell ala pul ven ni.
En nek meg fele lõen a költ ség nor ma

a) egyé ni ta nács adás ese tén a tárgy évet meg elõ zõ má -
so dik évre vo nat ko zó an meg ál la pí tott nem zet gaz da sá gi át -
lag ke re set × 0,026–0,035 Ft/fõ/óra,

b) cso por tos ta nács adás ese tén a tárgy évet meg elõ zõ
má so dik évre vo nat ko zó an meg ál la pí tott nem zet gaz da sá gi 
át lag ke re set × 0,02–0,03 Ft/óra,

c) men to ri szol gál ta tás ese tén (ide ért ve a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós men tor tevékeny ségét
is) a tárgy évet meg elõ zõ má so dik évre vo nat ko zó an meg ál la -
pí tott nem zet gaz da sá gi át lag ke re set × 0,01– 0,015 Ft/óra.”

7.  §

Az R1. 27.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A 26.  §-ban meg ha tá ro zott ke re set pót ló jut ta tás
össze ge meg egye zik a mun ka ügyi köz pont ál tal tá mo ga -
tott kép zés ben részt ve võk ré szé re nyújt ha tó ke re set pót ló
jut ta tás össze gé vel.”

8.  §

Az R1. 1. szá mú mel lék le te he lyé be – az R1. mel lék le -
teként – e ren de let mel lék le te lép.

9.  §

(1) A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la -
mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely -
ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM ren de let (a továb biak ban: R2.) 10.  §
(1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Flt. 17.  §-a alap ján an nak ré szé re, akit a mun ka -
ügyi köz pont leg alább há rom hó nap ja ál lás ke re sõ ként
nyil ván tart, vagy aki re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül, és
aki ön ma ga fog lal koz ta tá sát egyé ni vál lal ko zás ke re té ben, 
gaz da sá gi tár sa ság – a tár sa ság te vé keny sé gé ben sze mé -
lye sen köz re mû kö dõ – tag ja ként, a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  §-a 18. pont já ban 
meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ként old ja meg, a
kö vet ke zõ tá mo ga tá sok nyújt ha tók:”

(2) Az R2. 10.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új c) pont tal
egé szül ki:

[Az Flt. 17.  §-a alap ján an nak ré szé re, akit a mun ka ügyi 
köz pont leg alább há rom hó nap ja ál lás ke re sõ ként nyil ván -
tart, vagy aki re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül, és aki
ön ma ga fog lal koz ta tá sát egyé ni vál lal ko zás ke re té ben,
gaz da sá gi tár sa ság – a tár sa ság te vé keny sé gé ben sze mé -
lye sen köz re mû kö dõ – tag ja ként, a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  §-a 18. pont já ban 
meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ként old ja meg, a
kö vet ke zõ tá mo ga tá sok nyújt ha tók:]

„c) a vál lal ko zói te vé keny ség foly ta tá sá hoz és meg kez -
dé sé hez szük sé ges szak ta nács adás költ sé gei.”

(3) Az R2. 10.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(6) be kez dés szá -
mo zá sa (3)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tõ ke -
jut ta tás az ott meg je lölt ér ték ha tá ron be lül rész ben vissza -
té rí ten dõ, rész ben vissza nem té rí ten dõ for má ban is nyújt -
ha tó.”

10.  §

Az R2. 11.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A bér tá mo ga tás meg ál la pí tá sa kor]
„b) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mély nek kell te -

kin te ni
ba) azt a sze mélyt, aki re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül, 

to váb bá
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bb) azt az ál lás ke re sõt,
1. aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sé nek mér té ke

– az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak -
ér tõi In té zet (a továb biak ban: ORSZI), 2007.
 augusztus 15-ét meg elõ zõ en az Or szá gos Or vos -
szak ér tõi In té zet nek (a továb biak ban: OOSZI),
vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar Ál lam -
vas utak Or vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le -
mé nye sze rint – leg alább a 40 szá za lé kot el éri, vagy

2. aki nek egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke – az
ORSZI szak vé le mé nye sze rint – leg alább a
40 szá za lé kot el éri, vagy re ha bi li tá ci ós ja vas lat tal
ren del ke zik.”

11.  §

Az R2. 19.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás szem pont já ból meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gû sze mély nek azt a sze mélyt kell te kin te ni,

a) aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sé nek mér té ke – az 
ORSZI, 2007. au gusz tus 15-ét meg elõ zõ en az OOSZI,
vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar Ál lam vas utak Or -
vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le mé nye sze rint – leg -
alább az 50 szá za lé kot el éri, vagy

b) aki nek egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke – az ORSZI
szak vé le mé nye sze rint – leg alább a 40 szá za lé kot el éri,
vagy re ha bi li tá ci ós ja vas lat tal ren del ke zik.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R1. 18.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „a 3. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott,” szö veg rész, az R1. 21.  §
(2) be kez dés d) pont já ban a „4. szá mú” szö veg rész, az R1.
21.  § (4) be kez dé se, va la mint az R1. 2–6. szá mú mel lék le te
ha tá lyát vesz ti.

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

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

Melléklet
a 6/2008. (IV. 23.) SZMM rendelethez

„Melléklet
a 30/2000. (IX.15.) GM rendelethez

A szol gál ta tás nyúj tá sá nak sze mé lyi fel té te lei

A mun ka ügyi köz pont ál tal tá mo ga tott szol gál ta tást – az 
e) 3. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel – egye te mi vagy fõ is ko -
lai szin tû vég zett ség gel, il let ve az új, több cik lu sú kép zé si
rend szer nek meg fele lõen alap fo ko zat tal vagy mes ter fo ko -

zat tal ren del ke zõk nyújt hat nak, ha a kö vet ke zõk ben meg -
ha tá ro zott szak kép zett ség va la me lyi ké vel ren del kez nek:

a) mun ka erõ pi a ci és fog lal ko zá si in for má ci ók nyúj -
tása, va la mint he lyi (tér sé gi, EURES) fog lal koz ta tá si ta -
nács adás ese tén bár mely fel sõ fo kú vég zett ség, to váb bá
mun ka erõ pi a ci in for má ció nyúj tás ese té ben ezen a te rü -
leten szer zett egy év szak mai gya kor lat;

b) mun ka-, pá lya-, re ha bi li tá ci ós ta nács adás nyúj tá sa
ese tén

1. mun ka vál la lá si ta nács adó vég zett ség, vagy
2. szo ci ál pe da gó gi ai vég zett ség, vagy
3. szo ci á lis mun kás vég zett ség, vagy
4. mun ka- és pá lya ta nács adó vég zett ség, vagy
5. fel sõ ok ta tá si di ák ta nács adó poszt gra du á lis vég -

zett ség, vagy
6. tanu lá si és pá lya ta nács adó pe da gó gus vég zett ség,

vagy
7. fel sõ fo kú men tál hi gi é nés vég zett ség, vagy
8. pá lya ori en tá ci ós ta nár, vagy
9. pszi cho ló gus vég zett ség, vagy

10. ta nács adó szak pszi cho ló gus vég zett ség, mun ka- 
és pá lya ta nács adó spe ci a li zá ci ó val, vagy

11. mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gi ai szak pszi cho ló gus 
vég zett ség, vagy

12. szo ci á lis me ne dzser, vagy
13. szo ci o ló gus, vagy
14. szo ci á lis szer ve zõ, vagy
15. jo gász, vagy
16. and ra gó gus, vagy
17. sze mély ügyi szer ve zõ, vagy
18. szo ci ál po li ti kus, vagy
19. gyógy pe da gó gus, vagy
20. bár mi lyen sza kos ta nár, vagy
21. igaz ga tás szer ve zõ;

c) pszi cho ló gi ai ta nács adás ese tén
1. pszi cho ló gus vég zett ség, vagy
2. ta nács adó szak pszi cho ló gus vég zett ség, mun ka-

és pá lya ta nács adó spe ci a li zá ci ó val, vagy
3. mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gi ai szak pszi cho ló gus 

vég zett ség;
d) ál lás ke re sé si ta nács adás ese tén fel sõ fo kú hu mán

vég zett ség;
e) mun ka erõ-pi a ci se gí tõ (men tor) te vé keny ség ese -

tében:
1. egye te mi szin tû jo gász, or vos, hu mán szer ve zõ,

pszi cho ló gus, szo ci ál po li ti kus vagy szo ci o ló gus
szak kép zett ség; böl csé szet tu do má nyi vagy köz -
gaz da sá gi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett -
ség; egye te men vagy fõ is ko lán szer zett ta ná ri
vég zett ség, szo ci á lis mun kás szak kép zett ség;
igaz ga tás szer ve zõ, mun ka vál la lá si ta nács adó,
mun ka ügyi kap cso la tok vagy sze mély ügyi szer -
ve zõ szak kép zett ség,

2. az 1. pont ban fel nem so rolt egye te mi vagy fõ is ko lai 
szin tû vég zett ség és mun ka ügyi, tár sa da lom biz to sí -
tá si, sze mély ügyi, sze mély ze ti  szakképesítés vagy
szak irá nyú to vább kép zés ben szer zett sze mély ügyi 
szak igaz ga tás-szer ve zõ szak kép zett ség,
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3. kö zép is ko lai vég zett ség és ál la mi lag el is mert fel sõ -
fo kú mun ka ügyi, fel sõ fo kú sze mély ze ti, fel sõ fo kú sze -
mély ügyi, fel sõ fo kú tár sa da lom biz to sí tá si, kö zép fo kú
mun ka ügyi, kö zép fo kú sze mély ügyi, kö zép fo kú tár sa da -
lom biz to sí tá si, szo ci á lis ügy in té zõ vagy szo ci á lis asszisz tens
szak ké pe sí tés.”

A Köz tár sa sá gi El nök
116/2008. (IV. 30.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dr. Lam perth Mó ni ka szo ci á lis 
és mun ka ügyi mi nisz ter fel men té sé rõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi 
LVII. tör vény 37. §-a alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter jesz -
té sé re dr. Lam perth Mó ni ka szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz tert 2008. má jus 4-ei ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/02338/2008

A Miniszterelnök
22/2008. (IV. 28.) ME

h a t á r o z a t a

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 60. § (1) be kez dé se alap ján, a szo ci á lis és
munka ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Tar csi Gyu lát,

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rát
e tiszt sé gé bõl

– 2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal –

fel men tem.

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

TÁJÉKOZTATÁSOK

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
7/2008. (MüK. 5.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré sze
2008. évi köz pon ti ke re té nek fel osz tá sá ról 

1. §

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (5) be kez dés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a
Mun ka erõ pi a ci Alap (a to váb bi ak ban MpA) re ha bi li tá ci ós
alap ré sze de cent ra li zált és köz pon ti ke re té nek 2008. évi
meg ha tá ro zá sá ra és a de cent ra li zált ke ret ré gi ók kö zöt ti
fel osz tá sá ról szó ló 6/2008. (II. 6.) MAT ha tá ro zat ban fog -
lalt ren del ke zé sek re, a 2008. évi 3 000 000 000 Ft, azaz há -
rom mil li árd Ft összegû központi keret felhasználása jelen
utasítással az alábbiak szerint valósul meg.

2. §

(1) Az MpA re ha bi li tá ci ós alap rész 2008. évi köz pon ti
ke re té nek te vé keny sé gen kén ti/prog ra mon kén ti fel hasz ná -
lá sát az uta sí tás mel lék le te tar tal maz za. A je len uta sí tás ban 
sze rep lõ fel ada tok meg va ló sí tá sá ért a Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs
Fõosztálya felelõs.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott prog ra mok vég -
re haj tá sá ban az aláb bi szer ve ze ti egy sé gek vesznek részt:

a) 1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re:
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pon tok

b) 1.2. Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat PR prog -
ram jai a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal -
koz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re: Fog lal koz ta tá si és Szo -
ciális Hi va tal, re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

c) 2.1. A mun ka ké pes ség-vál to zás meg úju ló ér té ke lé sé -
vel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa: Or szá gos Re ha bi li -
tá ciós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet, Re ha bi li tá ci ós Pro jekt -
iroda

d) 3.1. Ku ta tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok: Fog lal koz -
ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, Szo ci á lis és Mun ka ügyi In té zet, 
Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro da

e) 4.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek: Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal

f) 5.3. „Meg ol dás Mun kál ta tók nak és Meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû Mun ka vál la lók nak (4M)” c. prog ram:
Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
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g) 5.7. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek ösz -
tön zé se a mun ka vál la lás ra, il let ve a mun kál ta tók mo ti vá lá sa
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek al kal ma zá sá ra:
re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

h) 5.12. Komp lex re ha bi li tá ci ós min ta-in téz mé nyek ki -
ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa: Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo -
ci á lis Szak ér tõi In té zet, Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro da

i) 7. Az Alap rész ter hé re köz vet le nül el szá mol ha tó költ -
sé gek: Alap ke ze lé si Fõ osz tály

j) 8. Az Alap rész mû kö dé si költ sé ge: Gaz da sá gi Fõ osz tály

(3) A prog ra mok ban köz re mû kö dõ kül sõ szer ve ze tek:

a) 1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re:
Sal va Vita Ala pít vány, Ér tel mi Fo gya té ko sok Or szá gos
Ér dek vé del mi Szö vet sé ge, Esély há zak 

b) 3.1. Ku ta tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok: Or szá gos
Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány, Ál la mi Szám ve võ szék Mód -
szer ta ni Ku ta tó In té zet,

c) 4.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek: ELTE Bár czi Gusz -
táv Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar, Va kok Ál ta lá nos Is -
ko lá ja, Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, Or -
szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

d) 5.1. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun ka he lyi Gya kor lat”
kö zép is ko lás és fel nõtt meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
em be rek szá má ra: Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé -
gé ért Köz ala pít vány

e) 5.2. Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás©Szol gál ta tás ér tel mi
sé rült sze mé lyek nek és komp lex mun ka erõ-pi a ci szol gál -
ta tá sok tá mo ga tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány, Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala -
pít vány 

f) 5.4. Komp lex re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos men to ri
há ló zat ki ala kí tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -

vány, Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala -
pít vány

g) 5.5. Lá tás sé rült sze mé lyek ele mi és fog lal ko zá si re ha -
bi li tá ci ó já nak tá mo ga tá sa: Fo gya té kos Sze mé lyek Esély -
egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány

h) 5.6. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció a kép zé si rehabilitá -
ciót kö ve tõ en: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

i) 5.7. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek ösz -
tön zé se a mun ka vál la lás ra, il let ve a mun kál ta tók mo ti vá lá sa
meg vál to zott mun ka ké pes ségû sze mé lyek al kal ma zá sá ra:
Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

j) 5.8. Sú lyo san-hal mo zot tan fo gya té kos sze mé lyek szü -
le i nek mun ka vál la lá sá nak elõ se gí té se: Fo gya té kos Sze -
mélyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány

k) 5.9. Mun ka hely fel tá rás/mun ka kör elem zés mód sze -
rek al kal ma zá sá nak be ve ze té se: Or szá gos Fog lal koz ta tá si 
Köz ala pít vány

l) 5.10. Re ha bi li tá ci ós, szo ci á lis gaz da sá gi mo dell-prog -
ra mok tá mo ga tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala -
pítvány

m) 5.11. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
nyílt mun ka pi a ci fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ tran zit fog lal -
koz ta tá si mo del lek tá mo ga tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si
Köz ala pít vány

n) 6.1. Mun ka hely-te rem tés au tis ta sze mé lyek nek: Fo -
gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány

3. §

Je len uta sí tás 2008. már ci us 31-tõl ha tá lyos.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 7/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

A Mun ka erõ pi a ci Alap Re ha bi li tá ci ós Alap ré szé nek 2008. évi köz pon ti ke re té nek fel osz tá sa

 2008.  Te vé keny ség/prog ram

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

a 2007. év ben
vál lalt 

a 2008. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett sé gek 

ke re te

2008. év ben
vál lalt 

a 2008. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett sé gek 

ke re te

A 2008. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett sé gek

ke re te 
össze sen

2009. évi ke ret
ter hé re 

meg va ló su ló
 kö te le zett sé -

gek ke re te

Prog ram 
ke re te 

össze sen

A B A+B C A+B+C

1. A tár sa dal mi szem lé let ked ve zõ irá nyú meg vál toz ta tá sa
1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg vál to zott munkaképes -

ségû sze mé lyek fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re
 60 000 60 000  60 000 

1.2. Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat PR prog ram jai 
a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek 
fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re

 70 000 70 000  70 000 

2. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció meg ala po zá sa (mun ka ké pes ség vál to zá sá nak ér té ke lé se)
2.1. A mun ka ké pes ség-vál to zás meg úju ló ér té ke lé sé vel

össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa
100 000 100 000 200 000 100 000 300 000

3. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció fel té tel-rend sze ré nek fej lesz té se 
3.1. Ku ta tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok 13 000 140 000 153 000 50 000 203 000

4. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció hu mán-erõ for rás fej lesz té se
4.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek  115 000 115 000  115 000

5. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok fej lesz té se
5.1. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun ka he lyi Gya kor lat” 

prog ram tá mo ga tá sa
 50 000 50 000  50 000

5.2. Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás©Szol gál ta tás ér tel mi
sé rült sze mé lyek nek és komp lex mun ka erõ-pi a ci
szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

 320 000 320 000  320 000

5.3. „Meg ol dás Mun kál ta tók nak és Meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû Mun ka vál la lók nak (4M)” 
c. prog ram tá mo ga tá sa

150 000 100 000 250 000 190 000 440 000

5.4. Komp lex re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos 
el lá tás-szer ve zõi (men to ri) há ló zat ki ala kí tá sa

100 000 10 000 110 000  110 000

5.5. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek ele mi 
és fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó já nak tá mo ga tá sa

50 00 250 000 300 000 50 000 350 000

5.6. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció a kép zé si re ha bi li tá ci ót 
kö ve tõ en

100 000 300 000 400 000 200 000 600 000

5.7. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók és
mun kál ta tók fog lal koz ta tá si ak ti vi tá sá nak ösz tön zé se

 100 000 100 000  100 000

5.8. Sú lyo san-hal mo zot tan fo gya té kos sze mé lyek 
szü le ik mun ka vál la lá sá nak elõ se gí té se

 50 000 50 000  50 000

5.9. Mun ka hely fel tá rás/mun ka kör elem zés szak mai 
pro to koll já nak ki ala kí tá sa, kép zé si prog ram ki dol go zá sa

 50 000 50 000  50 000

5.10. Re ha bi li tá ci ós, szo ci á lis gaz da sá gi mo dell-prog ra mok
tá mo ga tá sa

 100 000 100 000 100 000 200 000

5.11. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók nyílt
mun ka pi a ci fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ tran zit 
fog lal koz ta tá si mo del lek tá mo ga tá sa

 100 000 100 000 100 000 200 000

5.12. Komp lex re ha bi li tá ci ós min ta-in téz mé nyek 
ki ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa

 150 000 150 000 150 000 300 000

6. Mun ka hely-meg õr zõ és mun ka hely-te rem tõ prog ra mok
6.1. Mun ka hely-te rem tés au tis ta sze mé lyek nek 150 000 50 000 200 000 70 000 270 000

7. Az Alap rész ter hé re köz vet le nül el szá mol ha tó
költ sé gek

 37 000 37 000  37 000

8. Az Alap rész mû kö dé si költ sé ge 3 500 1 500 5 000  5 000
9. Tar ta lék  180 000 180 000  180 000

10. Mind össze sen 666 500 2 333 500 3 000 000 1 010 000 4 010 000

 

468 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
8/2008. (MüK. 5.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a köz tiszt vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról
(HEFOP 1.2 in téz ke dés „Az ál la mi fog lal koz ta tá si

szol gá lat fej lesz té se”) szó ló 2/2008. (MüK. 2.) SZMM 
uta sí tás mó do sí tá sá ról

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben a köz tiszt -
vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról (HEFOP 1.2 in téz ke -
dés „Az ál la mi fog lal koz ta tá si szol gá lat fej lesz té se”) szó ló 
2/2008. (MüK. 2.) SZMM utasítást (továbbiakban: Ut.) az
alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 1. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A HEFOP 1.2.1. „Az ál la mi fog lal koz ta tá si szol gá lat
fej lesz té se” címû ki emelt pro jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben 
a pro jekt hát ra le võ idõ tar ta má ra - 2008. ja nu ár 1-jé tõl
2008. ok tó ber 31-éig - en ge dé lye zem, hogy a Fog lal koz ta -
tá si és Szo ci á lis Hi va tal ban az en ge dé lye zett lét szá mon fe -
lül össze sen 39 fõ ha tá ro zott idejû köztisztviselõ foglal -
koztatására kerüljön sor.”

2. §

(1) Ez az uta sí tás 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba és
2008. áp ri lis 30-án ha tá lyát veszti.

(2) Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut.
2. §-ában a „2008. áp ri lis 1-jén” szö veg rész he lyé be a
„2008. no vem ber 1-jén” szövegrész lép.

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

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
9/2008. (MüK. 5.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a köz tiszt vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról
aTÁ MOP 5.2.1. „Gyer mek se gély prog ra mok

meg ala po zá sa”
címû ki emelt pro jekt hez

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló

217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az aláb bi
uta sí tást adom ki:

1. §

(1) TÁMOP 5.2.1. „Gyer mek esély prog ra mok meg ala -
po zá sa” címû ki emelt pro jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
pro jekt idõ tar ta má ra - 2008. áp ri lis 1-jé tõl 2010. de cem ber 
31-ig - en ge dé lye zem, hogy a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka -
ügyi In té zet ben az en ge dé lye zett lét szá mon fe lül össze sen
11 fõ ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett közalkalmazott foglal -
koztatására kerüljön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba és 2011.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát veszti. 

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

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
10/2008. (MüK. 5.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a XXVI. fe je zet 1-15 cí mek te kin te té ben 
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fel ügye le te alá 

tar to zó költ ség ve té si  szer vek mû kö dé si rend jé rõl

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban Áht.) 49. § b) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
fel ügye le te alá tar to zó  in téz mé nyek mû kö dé si rend jé rõl a
kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

A költ ség ve té si szerv az ál lam ház tar tás ré szét ké pe zõ
olyan jogi sze mély, amely a tár sa dal mi kö zös szük ség le tek 
ki elé gí té sét szol gá ló jog sza bály ban, ha tá ro zat ban, ala pí tó
ok irat ban (a to váb bi ak ban együtt: ala pí tó ok irat) meg ha tá -
ro zott ál la mi fel ada to kat alap te vé keny ség ként, nem ha -
szon szer zés cél já ból, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
szak mai és gaz da sá gi fel ügye le te mel lett, az ala pí tó ok irat ban 
rög zí tett il leté kes sé gi és mû kö dé si kör ben, fel adat vég zé si
és el lá tá si kö te le zett ség gel vég zi. [Áht. 87. § (1)]

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Minisz té ri um (a to váb bi ak -
ban SZMM) fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek szak mai és gaz da sá gi fel ügye le tét a mi nisz té ri um
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel -
adat meg osz tás sze rin ti szer ve ze ti egy sé gek köz re mû kö -
dé sé vel gya ko rol ja.
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Je len uta sí tás ha tá lya a XXVI. SZMM fe je zet 1-15 cí -
mek hez tar to zó 36 ön ál ló an gaz dál ko dó, 1 rész ben ön ál ló an
gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv re ter jed ki. A költ ség ve té si 
szer vek ada ta it a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett törzs -
köny vi nyil ván tar tás tar tal maz za.

A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
gaz dál ko dá suk so rán kö te le sek a gaz dál ko dá su kat be fo -
lyá so ló min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott fel ada to kat sa ját fe le lõs sé gi kö ré ben el lát ni. Az in téz -
mé nyek kö te le sek a mû kö dé sü ket meg ha tá ro zó egyéb jog -
sza bály(ok)ban fog lal ta kat be tar ta ni, il let ve vég re haj ta ni. 

A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉVEL
ÖSSZEFÜGGÕ FELADATOK

1. §

(1) A fe je zet min den ko ri éves költ ség ve té si ja vas la tá -
nak ki dol go zá sá hoz kap cso ló dó elõ ké szí té si, ter ve zé si, fe -
lül vizs gá la ti fel ada to kat a mi nisz ter és az ál lam tit kár lát ja
el. [Az ál lam ház tar tás ról szó ló Áht. 49. §, Az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let (to váb bi ak ban: Ámr.) 21-27. §]

(2) A költ ség ve té si ja vas lat nak a Pénz ügy mi nisz té ri um
(to váb bi ak ban: PM) ál tal ki adott irány el vek ben fog lal tak
sze rin ti össze ál lí tá sá ért, a PM-mel egyez te tett költ ség ve té -
si ja vas lat vég le ge sí té sé ért és a szö ve ges in dok lás el ké szí -
té sé ért - a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ke ze lõi, a
szak mai szer ve ze ti egy sé gek be vo ná sá val - a Gaz da sá gi
Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: GF) ve ze tõ je fe le lõs. [Ámr.
24-27. §]

(3) Az SZMM fe je zet re vo nat ko zó - vég le ge sí tett - költ -
ség ve té si ja vas lat nak a PM ál tal meg adott rész le te zett ség -
ben és a meg je lölt ha tár idõ re tör té nõ be nyúj tá sá ról a mi -
nisz ter gon dos ko dik. 

(4) A Kor mány ál tal be nyúj tott költ ség ve té si tör -
vény-ter ve zet or szág gyû lé si tár gya lá sa so rán a mi nisz té ri -
um ál lás pont já nak ko or di nált ki ala kí tá sá ért és az or szág -
gyû lé si bi zott sá gok ban való kép vi se le té ért a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár a fe le lõs. 

(5) A Kvtv. ki hir de té sét kö ve tõ en 

a) a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
költ ség ve té se - az Or szág gyû lés, a Kor mány és tör vé nyi
ren del ke zés alap ján más sze mély, szerv, tes tü let meg ál la -
pí tá si ha tás kö ré be nem tar to zó - ki emelt ki adá si és be vé te li 
elõ irány za ta i nak meg ál la pí tá sá val, [Áht, 49. § d), Áht. 52. §
(4), Ámr. 31. § (1)]

b) a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
lét szám ke re té nek - a költ ség ve té si tör vény ben el fo ga dott

elõ irány za tok és sza bá lyok ke re tei kö zött tör té nõ - jó vá -
ha gyá sá val, va la mint a fe je ze ten be lü li, il let ve cí men be -
lü li lét szám ke re tek te kin te té ben az át cso por to sí tá si jo gok
gya kor lá sá val [Áht. 49. § h)]

össze füg gõ fel ada to kat a mi nisz ter lát ja el.

2. §

(1) Az ele mi költ ség ve tés el ké szí té sé hez szük sé ges, a
ki emelt elõ irány za tok alá bon tá sát je len tõ ke ret szá mo kat
(kincs tá ri költ ség ve tés), szem pon to kat a GF ve ze tõ je ja -
nuár 10-ig ál la pít ja meg. [Ámr. 36. § (1)]

(2) A költ ség ve té si évet meg elõ zõ de cem ber hó nap ban
a költ ség ve té si tör vény ja vas lat alap ján - a Kincs tár ál tal
meg ha tá ro zott idõ pon tig - el ké szí tett elõ ze tes kincs tá ri
költ ség ve tést a GF leg ké sõbb a tárgy év ja nu ár 15-éig vég -
le ge zi és - a Kincs tár jó vá ha gyá sát kö ve tõ en -fel dol go zás -
ra be nyújt ja a Kincs tár hoz. A kincs tá ri költ ség ve tés nek és
az ele mi költ ség ve tés nek ki emelt elõ irány za ti szin ten meg
kell egyez nie. [Ámr 33. § (3)]

 (3) A fe je zet re össze ál lí tott, tar tal mi és for mai szem -
pont ból el len õr zött, il let ve fel dol go zott ele mi költ ség ve -
tést a GF ve ze tõ je - ha a költ ség ve té si tör vény más ként
nem ren del ke zik - feb ru ár 28-áig nyújt ja be a PM-hez, il -
let ve a Kincs tár hoz oly mó don, hogy az ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv ele mi költ ség ve té se együt te sen
fog lal ja ma gá ban a sa ját és a rész jog kö rû költ ség ve té si
egy sé ge, va la mint a hoz zá ren delt rész ben ön ál ló an gaz -
dál ko dó költ ség ve té si szerv elõ irány za ta it. Adat szol gál ta -
tás cél já ból, az ön ál ló an és a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
köz pon ti költ ség ve té si szerv költ ség ve té se it kü lön-kü lön is
be kell nyúj ta ni a fel ügye le ti szerv ré szé re. [Ámr. 43. § (2)] 

Az ele mi költ ség ve tés hez a rész le tes ki adá si és be vé te li
elõ irány za to kat meg ala po zó in dok lást (szá mí tást) csa tol ni
kell. A költ ség ve té si szerv a szá mí tás tech ni kai prog ram -
mal fel dol go zott és kö te le zõ mel lék let tel el lá tott költ ség -
ve té si do ku men tá ci ót a fel ügye le ti szerv ré szé re tárgy év
feb ru ár 25-ig kö te les meg kül de ni. [Ámr. 37. § (e)]

(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv költ ség ve té si alap ok -
má nyá nak az Ámr. 21. szá mú mel lék le té ben fog lal ta kat
kell tar tal maz nia. A költ ség ve té si alap ok mány jó vá ha gyá -
sá ra az ele mi költ ség ve tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
ér te lem sze rû en al kal maz ni, és az alap ok mányt az ele mi
költ ség ve tés sel együtt kell be nyúj ta ni a fel ügye le ti szerv
felé.

(5) A költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer ve az ön ál ló an
gaz dál ko dó költ ség ve té si szer vek, il let ve köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ese té ben a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek ele mi költ ség ve té sét a költ ség ve té si
do ku men tá ció alá írá sá val és vissza kül dé sé vel hagy ja jóvá
a tárgy év már ci us 31. nap já ig.  [Ámr. 41. § - 44. §] 
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A FELÜGYELETI SZERV VEZETÕJÉT -
MINISZTERT - MEGILLETÕ HATÁSKÖRÖK

GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

3. §

(1) Az ele mi költ ség ve tés ben jó vá ha gyott en ge dé lye zett 
lét szám ke re tet év köz ben a Ámr. alap ján a fe je zet fel ügye -
le te alá tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szer vek év kö zi - a
ter ve zett, il let ve mó do sí tott elõ irány za tot meg ha la dó -
több let be vé te le i bõl az az zal össze füg gõ fel adat el vég zé sé -
hez szük sé ges, nem a sze mé lyi jut ta tá sok kö ré be tar to zó
köz vet len és köz ve tett ki adá sok nak az adott be vé tel bõl
tör té nõ tel je sí té se után fenn ma ra dó, vagy szer zõ dés - ide -
ért ve az ál la mi meg bí zást is - ese tén az ab ban meg ha tá ro -
zott összeg ere jé ig meg emelt sze mé lyi jut ta tá sok és az az -
zal össze füg gõ mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za -
tok ter hé re, ha tá ro zott idõ re tör té nõ fog lal koz ta tás mel lett
a mi nisz ter nö vel he ti. [Ámr. 48. § (2), 58. § (10) a), b)]

(2) A Kor mány jo go sult a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) ha -
tá lya alá tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szer vek, és ezek
üze mel te té si, tá mo ga tás-le bo nyo lí tá si fel ada ta it el lá tó
költ ség ve té si szer vek lét szám ke re té nek meghatározására.
[Áht. 36. § (2)]

4. §

Az ál lam tit kár jo go sult

a) az elõ irány zat-mó do sí tá si ha tás kör gya kor lá sá ra - az
Ámr. 46. §-a (1) be kez dé sé nek a)-d) pont ja i ban fog lalt át -
cso por to sí tá sok kö zül - a fe je ze tek in téz mé nyei kö zöt ti, az
in téz mény tõl más fe je zet fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta és
a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat - az elõ irány zat cél já nak,
ren del te té sé nek meg fe le lõ, az érin tett fe je ze tek ve ze tõ i nek 
meg ál la po dá sán ala pu ló - fe je ze tek kö zöt ti át cso por to sí tá -
sa te kin te té ben, a ki emelt elõ irány za tok (fõ össze gü ket
nem érin tõ) át cso por to sí tá sá ra ki ter je dõ en is - ha a költ ség -
ve té si tör vény el té rõ en nem rendelkezik,  

b) a mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány za ta in ke let ke zett
meg ta ka rí tás ese tén a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ja vá ra tör té nõ év köz be ni
át cso por to sí tás en ge dé lye zé sé re [Áht. 24. § (14)];

c) más fe je zet hez tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szerv
költ ség ve té se ja vá ra - a le bo nyo lí tás cél já ból át cso por to sí -
tott elõ irány za tok és a fel újí tás ki vé te lé vel - ki zá ró lag új
fel adat el lá tá sá ra, il let ve a meg lé võ fel ada tok nö ve ke dé sé -
vel össze füg gõ ki adá sok fi nan szí ro zá sá ra a fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok ter hé re tör té nõ több let tá mo ga tás en ge -
dé lye zé sé re, [Ámr. 57. § (17)]

d) a fe je ze ti tar ta lék fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó dön tés
meg ho za ta lá ra.

5. §

(1) A költ ség ve té si szer vek nél - az a-f) pon tok ese té ben
egy sze ri vagy tar tós jel leg gel - a ko or di ná ci ós szak ál lam -
tit kár, míg a g) pont te kin te té ben a GF vezetõje jogosult

a) cí men be lül a költ ség ve té si szer vek kö zött át cso por -
to sí tás sal pót elõ irány za tot vagy új elõ irány zat  en ge dé lye -
zé sé re, [Áht. 24. § (12), Ámr. 46. § (5), 48. § (1) a)]

b) a ki adá si és az ah hoz kap cso ló dó be vé te li elõ irány za -
tok nö ve lé sé vel több let fel adat el ren de lé sé re, [Ámr. 48. §
(1) b)]

c) a fel ada tok, il let ve be vé te lek el ma ra dá sa ese tén - ér -
té ke lés alap ján - az adott in téz mény ki adá si és be vé te li
elõirány za tá nak a tá mo ga tá si elõ irány zat egy ide jû vál toz ta -
tá sá val vagy vál toz ta tá sa nél kül csök kent he té sé re, [Ámr.
48. § (1) c)];

d) a jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak - ameny  -
nyiben azo kat bi zo nyos fel té tel hez köti - in do kolt eset ben
a szak mai fel ügye le tet gya kor ló szer ve ze ti egy ség vé le mé -
nye mel lett tör té nõ év köz be ni idõ sza kos kor lá to zá sá ra, il -
le tõ leg sa ját ren del ke zé sé be vo ná sá ra - a költ ség ve té si
szerv és a Kincs tár írás ban tör té nõ ér te sí té se mel lett, [Ámr. 
48. § (1) bek. d)]

e) fe je ze ten be lü li költ ség ve té si szerv ja vá ra - a le bo -
nyo lí tás cél já ból át cso por to sí tott elõ irány za tok és a
felújí tás ki vé te lé vel - ki zá ró lag új fel adat el lá tá sá ra, il -
let ve a meg lé võ fel ada tok nö ve ke dé sé vel össze füg gõ ki -
adá sok fi nan szí ro zá sá ra a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zatok ter hé re tör té nõ több let tá mo ga tás en ge dé lye zé -
sére, [Ámr. 57. § (17)]

f) a fel újí tás elõ irány za ta ter hé re a mû kö dé si költ ség ve -
tés ja vá ra a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel tör té nõ, de a
sze mé lyi jut ta tá sok nö ve lé sé re nem irá nyu ló át cso por to sí tás
en ge dé lye zé sé re, a szak mai fel ügye le tet gya kor ló ve ze tõ
ja vas la ta alap ján, [Ámr. 48. § (1) e)]

g) a költ ség ve té si szer vek mû kö dé sé re és fel hal mo zá si
ki adá sa i ra a költ ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott, il let -
ve év köz ben mó do sí tott elõ irány za tok alap ján a Kincs tár
ál tal au to ma ti ku san meg nyi tott havi idõ ará nyos költ ség ve -
té si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re ten - a költ ség ve té si
szer vek kö zött - a ked vez mé nye zett költ ség ve té si szerv
éves ke re té nek 8%-át, de az idõ ará nyo san még ese dé kes
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret össze gét meg nem ha la dó
mér ték ben és leg fel jebb 3 havi vissza pót lás mel lett kor -
rekció kez de mé nye zé sé re. [Ámr. 109. § (6)]

6. §

(1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je - a GF ve ze tõ jé nek és a 
kincs tár egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett - jogosult

a) az elõ irány zat ma rad vány ból, a vál lal ko zá si tar ta lé -
ká ból, il let ve a be vé te li több le té bõl, a be vé te li és ki adá si
elõ irány za ta fõ össze gé nek, a ki emelt elõ irány za tok nak és
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a meg fe le lõ ré sze lõ irány za tok nak a felemelésére, [Ámr.
51. § (1)] azzal, hogy

aa) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe lül vizs gá lat
után jó vá ha gyott elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vá nyát tárgy -
év ben in téz mé nyi ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tás után
hasz nál hat ja fel. A kincs tá ri kör be tar to zók - ha a tör vény
más ként nem ren del ke zik - az elõ irány zat-ma rad vány jó -
vá ha gyá sát meg elõ zõ en, to váb bá a ma rad vány jó vá ha gyá -
sá tól füg gõ utó la gos fel ügye le ti kor rek ci ós és ez zel össze -
füg gõ vissza pót lá si kö te le zett ség mel lett, sa ját ha tás kö rû
elõ irány zat-mó do sí tás sal tel je sít het nek,

- a meg fe le lõ ki adá si jog cí me ken és ki emelt elõ irány za -
to kon az ál lam ház tar tás al rend sze re in be lül és az al rend -
sze rek kö zött az elõ zõ év ben át vett pénz esz kö zök fel hasz -
ná lá sá val kap cso la tos ki adá so kat,

- az elõ zõ év ben vál lalt kö te le zett sé gek át hú zó dó tel je -
sí té sé vel össze füg gõ ki adá so kat, [Áht. 93. § (3)]

ab) a kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad -
vány jó vá ha gyá sa elõt ti ki fi ze tés kor elõ irány zat-mó do sí -
tást kell vég re haj ta ni. Elõ irány zat-ma rad ványt ter he lõ ki -
fi ze tés tárgy évi elõ irány zat ter hé re nem tel je sít he tõ. [Ámr. 
51. § (4)]

ac) a jó vá ha gyott be vé te li elõ irány za ta in fe lül több let -
be vé te lét - a GF egy ide jû tá jé koz ta tá sá val - a tény le ges
több let nek meg fe le lõ össze gû, sa ját ha tás kö rû elõ irány -
zat-mó do sí tás után hasz nál hat ja fel, az Ámr.-ben sza bá -
lyo zott mó don. [Áht. 93. § (2)]

b) az ele mi költ ség ve tés ben jó vá ha gyott összeg hez ké pest
át cso por to sí tás vég re haj tá sá ra

ba) a mû kö dé si költ ség ve tés ki emelt elõ irány za tai kö zött,
[Áht. 24. § (3) a)]

bb) a fel hal mo zá si költ ség ve tés ki emelt elõ irány za tai
kö zött, [Áht. 24. § (3) b)]

bc) a mû kö dé si és a fel hal mo zá si költ ség ve tés ki emelt
elõ irány za tai kö zött - ki vé telt ké pez a fel újí tás elõ irány za -
ta, me lyet a GF ve ze tõ je csök kent het - a pénz ügy mi nisz ter
egyet ér té sé vel - a mû kö dé si költ ség ve tés ja vá ra, [Áht. 24. §
(3) c)]

bd) a köl csö nök elõ irány zat-cso port ter hé re, il let ve ja -
vá ra. [Áht. 24. § (3) d)]

(2) Az (1) be kez dés b) pont já nak ba)-bd) al pont ja i ban
sze rep lõ át cso por to sí tás nem irá nyul hat a sze mé lyi jut ta tá -
sok elõirány za tá nak nö ve lé sé re és a fel újí tás elõ irány za tá nak
csökken té sé re. [Áht. 24. § (4)]

(3) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zot ta kon túl jo go sult a do lo gi ki -
adá sok kö ré ben meg ter ve zett ré sze lõ irány za tok kö zött át -
cso por to sí tás vég re haj tá sá ra. (A szel le mi te vé keny ség
vég zé sé re ki fi ze tés jog cí men meg ter ve zett elõ irány zat ki -
zá ró lag a személyi juttatások elõirányzata terhére nö -
velhetõ.) 

(4) A szol gál ta tá si ki adá sok, az adók és egyéb be fi ze té si 
kö te le zett sé gek elõ irány za tai kö ré ben elõ irány zat-mó do -

sí tást kez de mé nyez ni vagy azo kat anél kül fel hasz nál ni
csak ak kor le het, ha a költ ség ve té si szerv ezen éves fi ze té si 
kö te le zett sé gé nek eleget tud tenni.) [Ámr. 51. § (8)]

(5) A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv
elõ irány za ta i nak (nem fel ügye le ti szer vi ha tás kör be tar to -
zó) vál to zá sát a meg ha tá ro zott pénz ügyi, gaz da sá gi fel ada -
ta i nak el lá tá sát vég zõ, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv ve ze tõ jé nél kell kez de mé nyez nie. [Ámr. 51. § (9)]

(6) A költ ség ve té si szerv, a fe le lõs ség át ru há zá sa nél -
kül, a gaz da sá gi te vé keny sé gé vel kap cso la tos fel ada to kat
rész ben vá sá rolt szol gál ta tás sal is el lát hat ja. [Ámr. 17. §
(1) a)]

A SZELLEMI TEVÉKENYSÉG SZOLGÁLTATÁSI
SZERZÕDÉSSEL, SZÁMLA ELLENÉBEN

TÖRTÉNÕ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE

7. §

(1) A költ ség ve té si szerv szak mai alap fel ada ta kere -
tében szel le mi te vé keny ség igény be vé te lé re kül sõ sze -
méllyel vagy szer ve zet tel olyan ese ti, vagy spe ci á lis is me -
re te ket igény lõ, tárgy éven be lü li ha tár ide jû (de leg ké sõbb
tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig pén zü gyi leg tel je sü lõ)
fel ada tok ra, il let ve arra irá nyu ló szol gál ta tás ra köt het
szer zõ dést, mely nek köz szol gá la ti jog vi szony keretében
történõ ellátása nem biztosítható, illetve az nem gazda -
ságos.

(2) Szer zõ dés meg kö té sé re az aláb bi szel le mi te vé keny -
sé gek te kin te té ben kerülhet sor:

- ha a költ ség ve té si szerv nem fog lal koz tat bel sõ el len -
õrt, a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni a
költ ség ve té si szerv bel sõ el len õr zé si te vé keny sé gé nek
kül sõ szol gál ta tó be vo ná sá val tör té nõ meg szer ve zé sé rõl.
[A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 4/A. § (1)]

- a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jo go sult - ide ig le nes ka pa -
ci tás-ki egé szí tés vagy spe ci á lis szak ér te lem szük sé ge
ese tén - kül sõ szol gál ta tó be vo ná sá ra ja vas la tot ten ni a
költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek. [A költ ség ve té si szer -
vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
ren de let 4/A. § (3)]

- jogi kép vi se let, ta nács adás,

- a ko di fi ká ci ó hoz és dön tés elõ ké szí tés hez kap cso ló dó
ha tás vizs gá lat, ta nul má nyok el ké szí té se,

- in for ma ti kai rend szer üze mel te té se, fej lesz té se,

- ok ta tás, tan anyag fej lesz tés, vizs gáz ta tás,

- rend szer szer ve zés,

- mo ni tor ing,
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- a költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge el lá tá sá hoz
szük sé ges ta nács adói te vé keny ség, ide ért ve a szel le mi tu laj -
don védelmi ta nács adást is,

- tol má cso lás,

- for dí tás,

- szak ér tõi te vé keny ség, ide ért ve az új don ság ku ta tást,
pszi cho ló gu si te vé keny sé get is,

- ku ta tá si te vé keny ség,

- szak mai elõ adá sok, ok ta tá sok, ren dez vé nyek szer ve zé se, 
meg tar tá sa,

- PR és kom mu ni ká ci ós te vé keny ség, ki ad vány szer -
kesz tés, lek to rá lás

- or vo si szol gál ta tás, fog lal ko zá si-egész ség ügyi szol -
gál ta tás

(3) Nem köt he tõ szol gál ta tá si szer zõ dés a költ ség ve té si
szerv köz ha tal mi, irá nyí tá si, el len õr zé si és fel ügye le ti ha -
tás kö ré nek gya kor lá sá val köz vet le nül össze füg gõ fel adat
el lá tá sá ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. törvény 1. § (9) bekezdése alapján.

(4) Sa ját dol go zó nak szer zõ dés sel dí ja zás - a mun ka kö -
ré be tar to zó mun ka kö ri le írá sa sze rint szá má ra elõ ír ha tó
fel adat ra - nem fizethetõ.

(5) A szer zõ dõ fél kö te les - a szer zõ dés ré szét ké pe zõ -
ti tok tar tá si nyi lat ko za tot tenni.

(6) A szer zõ dé sek meg kö té se en ge dé lyez te té sé nek el já -
rá si rend jét a költ ség ve té si szerv bel sõ sza bály za tá ban kell 
rögzíteni.

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÁS,
ZÁRSZÁMADÁS, ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNY

MEGÁLLAPÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA

8. § 

Költ ség ve té si be szá mo lás
(1) A fe je ze ti költ ség ve tés tel je sí té sé rõl ké szü lõ év kö zi

és éves be szá mo ló kat a GF - a szak mai szer ve ze ti egy sé -
gek és a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek be szá -
mo ló it és adat szol gál ta tá sát fi gye lem be véve - állítja össze
és küldi meg a PM részére.

(2) A költ ség ve tés tel je sí té sé rõl ké szü lõ év kö zi és éves
be szá mo lók te kin te té ben a GF ve ze tõ je fel ügye le ti szervi
hatáskörben

a) meg ha tá roz za az év kö zi és az éves be szá mo lók, va la -
mint az egyéb adat szol gál ta tá sok be kül dé sé nek ha tár -
idejét, ki tû zi a fe lül vizs gá lat idõ pont ját;

b) elõ ír ja az éves költ ség ve té si be szá mo ló szö ve ges in -
do ko lá sá nak rész le tes - a szak mai fel ada tok és a költ ség ve -
tés tel je sí té sé re vo nat ko zó - tar tal mi és for mai követel -
ményeit a szak mai fel ada to kat érin tõ jog sza bá lyok és a

PM zár szám adás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tó já nak fi gye lem -
be vé te lé vel;

c) elõ ír ja a kö te le zõ en elõ ír ta kon túl me nõ adat szol gál -
ta tást és meg kül di a szám sza ki és szö ve ges be szá mo lók to -
váb bi mel lék le tét ké pe zõ adat szol gál ta tás ûr lap ja it, [Ámr.
149. § (2)]

d) be ké ri a szak mai fel ügye le tet gya kor ló szer ve zet tõl
és szer ve ze ti egy ség tõl, mint ér té ke lõ tõl, a mi nisz té ri um
- mint va gyon köz re mû kö dõ, il let ve tu laj do no si (ala pí tói,
rész vény esi jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott, sza va zat el -
sõbb sé gi) jo gok gya kor ló ja - ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó,
gaz dál ko dó szer ve zet, köz ala pít vány, ala pít vány (a to váb -
bi ak ban: gaz dál ko dó szer ve zet) Ámr. 149/A. § sze rin ti ér -
té ke lé sét. A mû kö dés rõl szó ló ér té ke lést a fel ügye le tet
gya kor ló szer ve ze ti egy ség - amennyi ben szük sé ges - a
Jogi Fõ osz tály be vo ná sá val készíti.

(3) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je az Áht. 97. § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség nek meg fe le lõ en,
az Ámr 23. szá mú mel lék le te sze rint el ké szí tett, a bel sõ
kont rol lok mû kö dé sé nek ér té ke lé sét, az éves költ ség ve té si 
be szá mo ló el ké szí té sé nek ha tár ide jé vel egy ide jû leg kö te -
les meg kül de ni a GF ré szé re. A GF az összegyûjtött nyilat -
kozatokat átadja az Államtitkár részére. 

(4) A költ ség ve té si szer vek ál tal a bel sõ kont rol, va la -
mint a bel sõ el len õr zés mû kö dé sé rõl ké szí tett je len tés
össze ál lí tá sá ra, és - an nak jó vá ha gyá sát kö ve tõ en - a tárgy -
évet kö ve tõ év má jus 31-ig a PM ré szé re tör té nõ meg kül -
dé sé re vo nat ko zó an a 27/2007. (MüK. 12.) SZMM uta sí -
tás ban foglaltak az irányadók. [Ámr. 149. § (8)]

(5) A GF ve ze tõ je - a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-áig - 
fe lül vizs gál ja a be szá mo ló kat és azok el fo ga dá sá ról a be -
szá mo ló do ku men tá ci ó já nak alá írá sá val - az elõ irány za ti
ma rad vány jó vá ha gyá sá nak meg fe le lõ idõ pon tig tör té nõ -
vissza kül dé sé vel ér te sí ti a költségvetési szerv vezetõjét.
[Ámr. 149. § (3)-(5)]

(6) A (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti ér té ke lést, a 17. §
(1) be kez dés ben fel so rolt ala pít vá nyok te kin te té ben az ér -
té ke lõ - az Ámr. 19. szá mú mel lék le te sze rin ti adat szol gál -
ta tá si ûr lap pal együtt - jú ni us 15-éig kö te les meg kül de ni a
GF-nek. [Ámr. 149/A. § (2)]

(7) A GF a gaz dál ko dó szer ve zet rõl ké szí tett ér té ke lést
és adat szol gál ta tást az ér té ke lés Ámr. 149/A. § (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szem pon tok nak való meg fe le lés és
az adat szol gál ta tá si ûr lap szám sza ki tel jes kö rû sé ge szem -
pont já ból - azok va ló di sá gá ra ki nem ter je dõ en - át te kin ti,
ér té ke li, szükség esetén hiánypótlást rendel el. [Ámr.
149/A. § (3)]

(8) A (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti ér té ke lést (Ámr.
19. szá mú mel lék le te) és adat szol gál ta tást a GF - a gaz dál -
ko dó szer ve zet éves te vé keny sé gé nek be mu ta tá sát, az
ered mé nyes ség-ered mény te len ség oka it, az ezek kel kap -
cso la tos prob lé mák fel tá rá sát tar tal ma zó - ész re vé te le i vel
együtt jú ni us 30-áig kö te les meg kül de ni a PM-nek.
Amennyi ben a va gyon köz re mû kö dõ, il let ve a tu laj do no si
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jog gya kor ló sze mé lye vagy fel ügye le ti szer ve idõ köz ben
meg vál to zott, a be szá mo lást és az ér té ke lést an nak a költ -
ség ve té si szerv nek kell el ké szí te nie (meg kül de nie), amely a 
tárgy év utol só nap ján va gyon köz re mû kö dõ, tu laj do no si
jog gya kor ló, il let ve fel ügye le ti szerv volt. [Ámr. 149/A. § (4)]

9. §

Elõ irány zat-ma rad vány meg ál la pí tá sa, fel hasz ná lá sa
(1) A fe je zet össze sí tett elõ irány zat-ma rad vá nyát a GF

az in téz mé nyek és - a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo -
nat ko zó an a szak mai szer ve ze ti egy sé gek és a köz re mû -
ködõ szer ve ze tek adat szol gál ta tá sa alapján állítja össze. 

(2) Az elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás so rán kö te le -
zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad vány nak te kin -
ten dõ [Ámr. 66. § (10)]

a) az a tárgy év ben szer zõ dés alap ján be folyt be vé tel,
amely bi zo nyí tot tan a be vé tel el len szol gál ta tá sa ként tel je -
sí ten dõ ki adá sok ra a kö vet ke zõ év ben ke rül fel hasz ná -
lásra,

b) a kö te le zett ség vál la lá sok azon ál lo má nya, mely re a
kö te le zett ség vál la lás a tárgy évi elõ irány zat ter hé re tör tént
és a tel je sí tés a tárgy év ben nem va ló sult meg,

c) az eu ró pai uni ós for rá sok ból a köz pon ti költ ség ve té si
szer vek, mint ked vez mé nye zet tek ré szé re, le bo nyo lí tás ra
áta dott elõ leg össze ge. 

(3) A fe je zet össze sí tett elõ irány zat-ma rad vá nyá ról ké -
szí tett adat szol gál ta tást a GF áp ri lis 15-ig el ké szí ti. [Ámr.
66. § (1)]

(4) A pénz ma rad vány ból, il let ve az elõ irány zat-ma rad -
vány ból a költ ség ve té si szer vet nem illeti meg

a) a vég le ges fel adat el ma ra dás mi at ti összeg;

b) meg ha tá ro zott cél ra - ki vé ve az eu ró pai uni ós for rá -
sok kal meg va ló su ló prog ra mok ra - ren del ke zés re bo -
csátott - át hú zó dó pénz ügyi tel je sí tés nél kü li - össze gek;

c) ame lyet a tárgy év ben év köz ben en ge dé lye zett lét -
szám nö ve ke dés sel össze füg gés ben jó vá ha gyott elõ irány -
zat-nö vek mény bõl nem hasz nált fel a lét szám fel töl tés
teljes vagy rész le ges el ma ra dá sa mi att;

d) a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány zat-tá mo -
ga tás sal fe de zett, il let ve ará nyos ré szé nek ma rad vá nyá ból
azon összeg, amely nem kap cso ló dik a sze mé lyi jut ta tá sok
elõ irány za tá nak já ru lék kö te les ma rad vá nyá hoz, ki vé ve,
ha ezen ma rad vány részt ter he lõ já ru lék fi ze té si el ma ra dá sa
van;

e) a gaz dál ko dá si sza bá lyok meg sér té sé bõl szár ma zó
ma rad vány;

f) az az összeg, ame lyet a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
nek tá mo ga tá si szer zõ dés, meg ál la po dás alap ján fo lyó sí -
tot tak - ki vé ve az eu ró pai uni ós for rá sok kal meg va ló su ló
prog ra mo kat -, de arra a szer zõ dés, meg ál la po dás meg kö -

té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül nem vál lalt kö te le zett -
séget. [Ámr. 66. § (6)]

(5) A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány zat-ma rad -
vá nyát - a fe je zet (össze sí tett) elõ irány zat ma rad vá nyá nak
PM, il let ve Kor mány ál tal tör té nõ jó vá ha gyá sát kö ve tõ
15 na pon be lül - a mi nisz ter hagy ja jóvá.  [Áht. 93. § (9),
Ámr. 66. § (4)]

(6) Az elõ irány zat-ma rad vá nyok fel hasz ná lá sá ra az
Áht. 93. §-ának (6), (7) és (10) be kez dé sé ben, va la mint az
Ámr. 51. § (4) be kez dé sé ben és a 65-67. §-ai ban elõ írt sza -
bá lyok az irányadók. 

(7) A fel ügye le ti szerv nél, il let ve a fel ügye le te alá tar to -
zó költ ség ve té si szer vé nél kép zõ dött, jó vá ha gyott elõ -
irány zat-ma rad vány más költ ség ve té si szerv ré szé re tör té -
nõ át adá sa - az eu ró pai uni ós for rás igény be vé te lé vel meg -
va ló su ló prog ra mok elõ irány za ta i nak ki vé te lé vel - csak a
Fe je ze ti ma rad vány-el szá mo lá si számlán  keresztül tör -
ténhet. [Ámr. 67. § (3)]

(8) A költ ség ve té si szerv a más költ ség ve té si szerv ré -
szé re át adan dó elõ irány za ti ma rad vá nyát, a fe je ze ti ma rad -
vány-el szá mo lá si szám lá ra 100, il let ve 200 ki adá si Kincs -
tá ri Tranz ak ci ós Kód dal (KTK), 340, il let ve 370 fo ga dó
KTK-val kell hogy tel je sít se. A fel ügye le ti ma rad vány-el -
szá mo lá si szám lá ról to vább adás ra ke rü lõ elõ irány za tok
tel je sí té sé hez a költ ség ve té si szerv az alábbi dokumen -
tációt köteles a GF-nek megküldeni:

- a kö te le zett ség vál la lás (szer zõ dés) má so la tát,

- a tel je sí tés iga zo lást,

- nyi lat ko za tot a to váb bí tás ra ke rü lõ ma rad vány össze -
gé rõl

- a fe je ze ti ma rad vány szám lá ra tör té nõ át uta lá si meg -
bízás má so la tát.

(9) A fel ügye le ti szerv a do ku men tá ció meg kül dé sét kö -
ve tõ en, a ked vez mé nye zett ré szé re 345 il let ve 375 ki adá si
KTK-val az összeg ki uta lá sá ról gon dos ko dik. A Mi nisz té -
ri um ál tal rend sze re sí tett Utal vány lap el len jegy zé sé ért az
Elõ irány zat Gaz dál ko dá si Osz tály ve ze tõ je, míg az utal vá -
nyo zá sért a Köz gaz da sá gi és Fel ügye le ti Osz tály ve ze tõ je
a fe le lõs.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A FEJEZET
SZÁMLÁI, TÖRZSADATTÁRI NYILVÁNTARTÁS

10. §

(1) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek szám lái: A köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek a költ ség ve té sük vég re haj tá sá -
hoz az Ámr. 99. §-100. §-ban fog lal tak alap ján kez de mé -
nyez het nek szám la nyi tást a fel ügye le ti szervnél, amelyet a 
Kincstár vezet. 
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(2) A fel ügye le ti szerv az aláb bi szám lá kat ve ze ti:

- Feje ze ti elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret el osz tá si szám -
la (a to váb bi ak ban el osz tá si szám la), szám la szám:
10032000-00285575-40000004. A fe je zet a költ ség ve té si
szer vek ré szé re meg ál la pí tott elõ irány zat fel hasz ná lá si ke -
re te ket (költ ség ve té si tá mo ga tás), az el osz tá si szám lán ke -
resz tül ve ze ti át, a költ ség ve té si szerv elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá já ra.

- Fe je ze ti ma rad vány-el szá mo lá si szám la, szám la szám:
10032000-00285575-10000001. A fe je ze ti ma rad vány-el -
szá mo lá si szám lá ra kell be fi zet ni a költ ség ve té si szer vet
meg nem il le tõ ma rad vá nyo kat (fo ga dó KTK: 690), va la -
mint a más költ ség ve té si szerv ré szé re át adás ra ke rü lõ ma -
rad vá nyo kat (fo ga dó KTK 340, il let ve 370).

- Fe je ze ti be fi ze té si szám la, szám la szám: 10032000-
 00285575-60000006. A költ ség ve té si szerv nek az egyéb
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott köz pon ti költ ség ve tés ja -
vá ra be fi ze ten dõ össze ge ket kell a fe je ze ti be fi ze tés szám la
ja vá ra be fi zet nie.

11. §

(1) A költ ség ve té si szer vek törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lé rõl, va la mint a törzs köny vi nyil ván tar tás és a szám -
la törzs ada ta it érin tõ vál to zá sok - ide ért ve a nyil ván tar tás -
ból való tör lést is - át ve ze té sé rõl, fel ügye le ti szer vi ha tás -
kör ben a GF ve ze tõ je gon dos ko dik. A törzs köny vi ada tok
vál to zá sát a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je je len ti be az adat -
vál to zás tól, il let ve az ezt tar tal ma zó ok irat ki ál lí tá sá tól
szá mí tott ti zen öt na pon be lül. Az ala pí tó ok irat vál to zá sa
ese té ben az ala pí tó ok irat mó do sí tá sát tar tal ma zó ok ira tot
is be kell nyúj ta ni. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén, ha a
Kincs tár hi va ta los tu do mást sze rez az ada tok vál to zá sá ról,
ha la dék ta lan in téz ke dés re fel hív ja a költ ség ve té si szerv
fel ügye le ti szer vét. [Áht. 88/A. § (3)]

(2) A köz ér de kû ada tok köz zé té te lét a költ ség ve té si
szer vek az Ámr. 157/D. § elõ írá sa i nak fi gye lem be vé te -
lével sa ját ha tás kör ben kötelesek ellátni.

ÁLLAMI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

12. §

A köz pon ti költ ség ve té si szer vek va gyon gaz dál ko dá sá nak 
sza bá lyai

(1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv kö te les a rá bí zott ál -
la mi va gyon nal ren del te tés sze rû en gaz dál kod ni, an nak
álla gát, ér té két meg õriz ni, vé de ni, le he tõ ség szerint a
vagyon értékét növelni.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv nek éves va gyon gaz -
dál ko dá si ter vet kell ké szí te nie, mely ben kö te les - költ ség -
ve té sé vel össz hang ban - meg ter vez ni:

a) az adott költ ség ve té si év ben el lá tan dó fel ada ta i hoz
szük sé ges tár gyi esz kö zök kel kap cso la tos kar ban tar tá si,
fel újí tá si, tûz- és biz ton ság vé del mi ten ni va ló kat, va la mint
azok vár ha tó ki adá sát,

b) az adott idõ szak ban vár ha tó an nél kü löz he tõ va gyon -
tár gyak szer zõ dé ses for má ban tör té nõ át adá sát, ke ze lés re
(ki vé ve va gyon ke ze lés), üze mel te tés re, egyéb hasz no sí -
tás ra, il le tõ leg kon cesszi ó ba adá sát - meg ha tá roz va a várt
el len ér té ket, il let ve a költ ség ve té si szerv ál tal va gyon ke -
zelt va gyon elem hasz no sí tás ra, ér té ke sí tés re tör té nõ át -
adását az MNV Zrt. ré szé re,

c) az elõ zõ év ben szer zõ dés alap ján át adott, be fek te tett
kincs tá ri va gyon hasz no sí tá sá nak - ér té ke lés alap ján tör -
ténõ - fenn tar tá sát, meg hosszab bí tá sát, szük ség ese tén mó -
do sí tá sát,

d) az év so rán ér té ke sí tés re szánt va gyon tár gyak meg ha -
tá ro zá sát, en ge dé lyez te té sé nek elõ ké szí té sét és az ér té ke -
sí tés alap ján vár ha tó be vé te lek meg ha tá ro zá sát,

e) be ru há zá si te en dõ it, üte me zé sét, a be ru há zá sok vár ha tó
ki adá sa it, az eh hez igény be ve he tõ for rá sa it.

(3) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal ké szí tett va -
gyon gaz dál ko dá si prog ra mot az In téz mény fel ügye le ti Osz -
tály ré szé re min den év má jus 15-ig kell meg kül de ni, aki
kö te les min den év má jus 31-ig to váb bí ta ni azt az MNV
Zrt. ré szé re.

(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv a kész le te i nek be szer -
zé sé re, hasz no sí tá sá ra, se lej te zé sé re vo nat ko zó an készlet -
gaz dál ko dá si in téz ke dé si ter vet ké szít, gon dos ko dik a vég -
re haj tás hoz szük sé ges elõ irány zat (ki adás-be vé tel) meg -
ter ve zé sé rõl. A kész let gaz dál ko dá si ter vet az ele mi költ -
ség ve tés be nyúj tá sá val egy ide jû leg kö te les meg kül de ni az
In téz mény fel ügye le ti Osz tály ré szé re.

(5) Az éves be szá mo ló hoz kap cso ló dó an írás ban ér té -
kel ni kell az éves va gyon gaz dál ko dá si prog ram szak mai,
tár gyi és szám sza ki vég re haj tá sát. Az ér té ke lés rõl ké szí tett
do ku men tu mot áp ri lis 15-ig meg kell kül de ni az In téz -
mény fel ügye le ti Osz tály ré szé re, aki az ér té ke lés rõl ké szí -
tett tár ca szin tû je len tést áp ri lis 30-ig kö te les meg kül de ni
az MNV Zrt.-nek. [Ámr. 63/A. §]

13. §

A fel újí tás és a be szer zés sza bá lyai

(1) A költ ség ve té si szerv az ele mi költ ség ve tés be nyúj tá -
sá val egy ide jû leg kö te les éves fel újí tá si ter vet ké szí te ni és
azt In téz mény fel ügye le ti Osz tály ré szé re meg kül de ni.
Az ÁFSZ Fej lesz té si prog ram te kin te té ben a Fog lal koz ta tá si
és Szo ci á lis Hi va tal ve ze tõ je kö te les a fel újí tá si ter vet az
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In téz mény fel ügye le ti Osz tály nak be nyúj ta ni. A költ ség ve -
té si szer vek éves fel újí tá si ter vét a Ko or di ná ci ós Sza kál lam -
titkár hagy ja jóvá.

(2) A költ ség ve té si szerv ál tal ke zelt fel újí tá si elõ irány -
zat nak a fel ügye le ti szerv ál tal jó vá ha gyott fel újí tá si ter -
ven kell ala pul nia. [Ámr. 63. §]

14. §

In téz mé nyek el he lye zé se

(1) Az in téz mé nyek el he lye zé sé nek biz to sí tá sa és ko or -
di ná lá sa az MNV Zrt. fel ada ta. A kor mány za ti el he lye zés
meg szer ve zé se ér de ké ben az in téz mé nyek ál tal hasz nált
in gat la nok hasz ná la tá nak, hasz no sí tá sá nak gaz da sá gos -
ságát, cél sze rû sé gét az MNV Zrt. jo go sult el len õriz ni.

(2) Az In téz mé nyek nek az MNV Zrt. elõ ze tes jó vá -
hagyá sa szük sé ges a 254/2007. (X. 4) Korm ren de let
53. §-ában fel so rolt ese te i re. 

(3) Az elõ ze tes jó vá ha gyás irán ti ké rel met az in téz mény 
kö te les el ké szí te ni, az MNV Zrt.-nek cí mez ve. A ké re lem -
ben rész le te sen be kell mu tat ni az érin tett in gat lant, meg
kell je löl ni min den ada tot, pa ra mé tert, sa já tos sá got, ál la -
po tot. Is mer tet ni kell a ké re lem okát, be kell mu tat ni, hogy
mi lyen ál la mi fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges az in gat lan,
mi lyen szer ve ze ti egy ség, hány dol go zó ke rül el he lye zés -
re. Szük sé ges to váb bá meg je löl ni a bér le ti díj, hasz ná la ti
díj, üze mel te té si költ sé gek vár ha tó össze gét és a bér be
vagy hasz ná lat ba adó ada ta it is. Amennyi ben a pá lyá zat
vagy köz be szer zé si el já rás szük sé ges az in gat lan ki vá lasz -
tá sá hoz, úgy a pá lyá za ti vagy köz be szer zé si el já rás ki írá -
sá hoz szin tén az MNV Zrt. elõ ze tes hoz zá já ru lá sát kell
kér ni, a fen ti ek nek meg fe le lõ en, az zal, hogy az in gat lan
ada tai he lyett a pá lyá zat ban vagy ki írás ban sze rep lõ in -
gatlan pa ra mé te re it kell megjelölni. 

(4) Az MNV Zrt. elõ ze tes hoz zá já ru lá sát ak kor is be kell 
sze rez ni, amennyi ben a költ ség ve té si szerv olyan pá lyá za -
ton vesz részt, amely va la mi lyen mó don érin ti az ál la mi in -
gat lant, így az MNV Zrt. adja a tu laj do no si hoz zá já ru lást a
ma gyar ál lam ne vé ben. Az uni ós pá lyá za ton való rész vé -
tel hez szük sé ges hoz zá já ru lás fel té te le it a Nem ze ti Va -
gyon gaz dál ko dá si Ta nács 44/2008. (II. 6.) NVT szá mú ha -
tá ro za ta tar tal maz za. (1. szá mú mel lék let)

(5) Költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lõi jo gát az MNV
Zrt. köz re mû kö dé sé vel - pá lyá zat nél kül - ad hat ja át más
költ ség ve té si szerv ré szé re. Ez két for má ban va ló sul hat
meg: 1. az át adó (régi va gyon ke ze lõ) az át ve võ (új va -
gyon ke ze lõ), va la mint az MNV Zrt. kö zött jön lét re egy
há rom ol da lú meg ál la po dás (2. szá mú mel lék let), 2. az át -
adó és az MNV Zrt. - va la mint az MNV Zrt. és az át ve võ
kö zött két két ol da lú meg ál la po dás ke rül meg kö tés re. 

15. §

Az ál la mi va gyon ér té ke sí té sé nek kü lö nös sza bá lyai

(1) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek a mû kö dé sük höz
már nem szük sé ges, a szám vi te li tör vény sze rin ti im ma te -
ri á lis jó szág, tár gyi esz köz (mû sza ki be ren de zés, gép, fel -
sze re lés stb.), kész let ér té ke sí té sé re - az in gat la nok ki vé te -
lé vel - ön ál ló an jo go sul tak, amennyi ben azok egye di,
könyv sze rin ti brut tó ér té ke az éves költ ség ve té si tör vény -
ben meg ha tá ro zott ér ték ha tárt nem ha lad ja meg. (2007. évi 
CLXIX. tv. 7. § (4) bek.)

E va gyon tár gya kat a va gyon ke ze lõ az ál la mi va gyon ról
szó ló 2007. évi CVI. tv. 34-35. §-ban fog lal tak al kal ma zá -
sá val ér té ke sít he ti. Az ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé tel
ilyen eset ben az adott költ ség ve té si szer vet il le ti.

(2) Az (1) be kez dés alá nem tar to zó va gyon tár gyak ér té -
ke sí té sé re az MNV Zrt. il let ve az ál ta la meg bí zott szer ve -
zet jo go sult. Az a köz pon ti költ ség ve té si szerv, amely az
ér té ke sí tés re szánt va gyon va gyon ke ze lõ je is ér té ke sít he ti
a va gyont az MNV Zrt.-vel kö tött meg bí zás alap ján. 

Az (1) be kez dés alá nem tar to zó va gyon tár gyak ér té ke -
sí té sé re az a köz pon ti költ ség ve té si szerv is ja vas la tot te -
het, amely az adott va gyon tárgy va gyon ke ze lõ je, vagy
más jog cí men hasz ná ló ja. A ja vas lat nak tar tal maz nia kell,
il let ve ah hoz csa tol ni szük sé ges:

a) az ér té ke sí tést meg ala po zó szak mai ér ve ket, in do ko -
kat, a költ ség ve té si vagy egyéb ked ve zõ irá nyú ha tá sok, il -
let ve eset le ges hát rá nyok be mu ta tá sát, gaz da sá gos sá gi
szá mí tást;

b) az ér té ke sí ten dõ va gyon elem meg tar tá sá nak hosszú
távú pénz ügyi, il let ve ered mény ha tá sai össze ha son lí tá sát
az ér té ke sí tés bõl szár ma zó - a tranz ak ció le bo nyo lí tá si
költ sé gé vel csök ken tett - be vé tel lel;

c) in gat lan ese té ben egy hó nap nál nem ré geb bi tel jes tu -
laj do ni lap má so la tot (kül föl di in gat lan ese té ben há rom
hó nap nál nem ré geb bi tel jes tu laj do ni lap má so la tot vagy
az zal egyen ér té kû, az in gat lan ada ta it, az in gat lan hoz kap -
cso ló dó jo go kat, va la mint jo gi lag je len tõs té nye ket a he lyi
jog sza bá lyok sze rint köz hi te le sen ta nú sí tó ok ira tot vagy
nem zet kö zi szer zõ dés má so la tát).

A ja vas la tot az In téz mény fel ügye le ti Osz tály ré szé re
kell meg kül de ni, aki a mi nisz ter egyet ér té se ese tén kö te les 
azt, a MNV Zrt. ré szé re jó vá ha gyás ra meg kül de ni. 

(3) A köz pon ti költ ség ve té si szerv nek - ha tör vény más -
ként nem ren del ke zik - a va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat lan
en ge dé lye zett ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek az ér -
té ke sí tés iga zolt költ sé ge i nek és az ér té ke sí tést ter he lõ ál -
ta lá nos for gal mi adó be fi ze té si kö te le zett ség fe de ze tén fe -
lü li össze gét a be vé tel jó vá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül
kell be fi zet nie, a fe je zet be fi ze té si szám lá ja ja vá ra 630 fo -
ga dó KTK-ra.

476 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben
lévõ in gat lan ér té ke sí té si költ sé ge ként szá mol ha tó el az ér -
ték becs lés, a pá lyá zat, a hir de tés, a kör nye zet vé del mi vizs -
gá lat ki adá sai, to váb bá az ér té ke sí tés en ge dé lye zé sé nek
idõ pont já tól az ér té ke sí té sig fel me rült, költ ség ve té si szer -
vet ter he lõ va gyon õr zé si, biz to sí tá si ki adá sok, ügy vé di,
köz jegy zõi díjak.

(5) A köz pon ti költ ség ve té si szerv a va gyon ke ze lé sé ben 
lévõ in gat lan ér té ke sí té sét kö ve tõ 60 na pon be lül kö te les
tá jé koz ta tást adni a GF, va la mint az In téz mény fel ügye le ti
Osz tály ré szé re az ér té ke sí tés bõl szár ma zó tény le ges be vé -
tel rõl, az ér té ke sí té si el já rás költ sé ge i rõl, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve tést meg il le tõ be vé tel há nyad át uta lá sá ról.
Az ér té ke sí tés rõl az Ámr.  6/a. szá mú mel lék le te sze rin ti
for má ban és tar ta lom mal kell el szá mol ni. Az ér té ke sí tés -
rõl az MNV Zrt.-t az In téz mény fel ügye le ti Osz tály, a
Pénz ügy mi nisz té ri u mot a GF kö te les ér te sí te ni. [Ámr.
63/B. §]

(6) A va gyon ke ze lés sel össze füg gõ köz pon ti költ ség ve -
té si szer ve ket érin tõ fel ada to kat a 254/2007. (X. 4.) Korm.
ren de let ben fog lal tak alap ján kell vég re haj ta ni, az zal,
hogy ahol a jog sza bály a költ ség ve té si szerv irá nyí tá sát
vagy fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek egyet ér té sét írja 
elõ (va gyon ke ze lõi szer zõ dés meg kö tés, meg szün te tés,
bér let, ér té ke sí tés kez de mé nye zé se stb.), az erre irá nyu ló
ké rel met, il let ve adatszolgáltatást az Intézményfelügyeleti 
Osztály részére kell benyújtani.

16. §

A Mi nisz té ri um egyet ér té si jo gá nak gya kor lá sa, a ké -
relmek elõ ter jesz té se az MNV Zrt. ré szé re 

(1) A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szerv
va gyon gaz dál ko dá sá val kap cso la tos ké rel mét, a mi nisz té -

ri um - mint az irá nyí tást és fel ügye le tet gya kor ló szerv -
ve ze tõ jé nek út ján, an nak  egyet ér té sé vel kül di meg az
MNV Zrt. ré szé re.  En nek tel je sí té se ér de ké ben a költ ség -
ve té si szerv kö te les az MNV Zrt. ve zér igaz ga tó já nak cím -
zett ké rel mét, an nak min den mel lék le té vel együtt 2 pél -
dány ban meg kül de ni az In téz mény fel ügye le ti Osz tály
részére. 

(2) Az In téz mény fel ügye le ti Osz tály a ké rel met egyez -
te ti a GF ve ze tõ jé vel, va la mint a szak mai fel ügye le tet gya -
kor ló szer ve ze ti egy ség gel, mely nek ered mé nye ként fel -
ter jesz tést ké szít a Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár ré szé re.
A Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár egyet ér té se ese tén a ké -
rel met, az In téz mény fel ügye le ti Osz tály kül di meg az
MNV Zrt. ré szé re, mely rõl köteles tájékoztatni a kérelmet
benyújtó költségvetési szervet. 

(3) A ké re lem tá mo ga tá sá nak el bí rá lá sa ér de ké ben, az
In téz mény fel ügye le ti Osz tály - mér le ge lé se alap ján - a
hely színt meg te kint he ti, az in téz mé nyek tõl ki egé szí tést
vagy további adatokat kérhet. 

(4) Azo kat a ké rel me ket, ame lyek tar tal má ban vagy for -
má já ban nem fe lel nek meg a je len uta sí tás ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek az In téz mény fel ügye le ti Osz tály vissza -
kül di a költségvetési szerv részére. 

17. §

A Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz ala pít vá nyok

(1) A Kor mány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl szó ló
1081/2006. (VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat alap ján az SZMM
fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó szer ve ze tek fe let ti szak mai fel -
ügye le tet az aláb bi szak mai szervezeti egységek gya -
korolják:
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Ala pít vány/Köz ala pít vány Fel ügye le tet gya kor ló szer ve ze ti egy ség

Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány Fog lal koz ta tá si és Kép zé si SZÁT

Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány Esély egyen lõ sé gi SZÁT

Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért 
és Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány

Szo ci ál po li ti kai SZÁT

Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány Szo ci ál po li ti kai SZÁT  

Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány Szo ci ál po li ti kai SZÁT

Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány Szo ci ál po li ti kai SZÁT

Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány Esély egyen lõ sé gi SZÁT

Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány Esély egyen lõ sé gi SZÁT

Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé sért és Táv ok ta tá sért Fog lal koz ta tá si és Kép zé si SZÁT



VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. §

(1) A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek ál tal elõ ké szí tett szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat
ter ve ze tet a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok és a re gi o ná lis
mun ka ügyi köz pon tok ki vé te lé vel, ahol an nak elõ ké szí té -
sé ért a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ve ze tõ je fe le lõs 
az In téz mény fel ügye le ti Osz tály ve ze tõ je -  a Jogi Fõ osz -
tály ve ze tõ je, a GF ve ze tõ je, a költ ség ve té si szerv fe lett, a
szak mai fel ügye le tet el lá tó szak ál lam tit kár vé le mé nyé nek ki -
ké ré sé vel ké szí tett - ja vas la ta alap ján a mi nisz ter hagy ja jóvá. 

(2) A költ ség ve té si szer vek ré szé re egyéb jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott bel sõ sza bály za to kat (gaz da sá gi ügy -
rend, szám vi te li po li ti ka, köz szol gá la ti sza bály zat stb.) az
in téz mé nyek sa ját ha tás kör ben kö te le sek el ké szí te ni jog -
sza bály vál to zást kö ve tõ en 90 na pon be lül ak tu a li zál ni.

(3) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv gaz da -
sá gi szer ve ze té nek ve ze tõ jét (gaz da sá gi ve ze tõt) - ha jog -
sza bály ki vé telt nem tesz - a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé -
nek ja vas la tá ra - a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály és a GF ve ze -
tõ je vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel - a mi nisz ter ha tá ro zat lan
idõ re bíz za meg és men ti fel. A to váb bi mun kál ta tói jo -
gokat a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je gya ko rol ja.

(4) A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek, amennyi ben uni ós for rás ból meg va ló su ló prog ram -
ban ked vez mé nye zet tek, kö te le sek a prog ram el já rá si sza -
bály za ta sze rint mû köd ni és az el kü lö ní tett nyil ván tar tást,
bel sõ ana li ti kus nyil ván tar tás alap ján biz to sí ta ni. A be vé -
te le ket és a ki adá so kat a te vé keny ség nek meg fe le lõ szak -
fel ada ton kell el szá mol ni.

(5) A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek ön ál -
ló an kö te le sek gon dos kod ni a köz be szer zé sek rõl szó ló
2003. évi CXXIX. tör vény, az „ál la mi va gyon ról” szó ló
2007. évi CVI. tör vény, an nak vég re haj tá sá ról szó ló 254/2007.
(X. 4.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott és nem fel ügye le ti
ha tás kör be utalt fel ada tok vég re haj tá sá ról.

Je len uta sí tás a meg je le nés nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

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

1. szá mú mel lék let 
a 10/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

A Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács 
44/2008. (II. 6.) NVT szá mú ha tá ro za ta ér tel mé ben 
az Eu ró pai Unió ál tal meg hir de tett pá lyá za tok hoz
kap cso ló dó tu laj do no si hoz zá já ru lá sok ki adá sá nak

el en ged he tet len fel té te lei az aláb bi ak:

a) Tu laj do no si hoz zá já ru lás ki zá ró lag a hoz zá já ru lás
idõ pont já ban lé te zõ szer ve zet szá má ra ad ha tó ki, me lyet a

költ ség ve té si szerv nek, vagy ön kor mány zat nak nem mi -
nõ sü lõ pá lyá zó cég ki vo nat tal, va la mint létesítõ okirattal
köteles igazolni.

b) A pá lyá zó ér vé nyes jog cím mel ren del kez zen a pá lyá -
zat ban sze rep lõ in gat lan hasz ná la tá ra, hasz no sí tá sá ra.

c) A tu laj do no si hoz zá já ru lás ki adá sá ra a pá lyá za ti ki -
írás, va la mint a be adás ra ke rü lõ tel jes pá lyá za ti do ku men -
tá ció is me re té ben ke rül het sor. Amennyi ben a tu laj do no si
hoz zá já ru lás igény lé se kor a tel jes pá lyá za ti do ku men tá ció
még nem ké szült el, ak kor ele gen dõ a ter ve zett be ru há zás
mû sza ki tar tal má nak is mer te té se, a pro jekt tel jes költ ség -
ve té sé nek - ezen be lül az ön erõ össze gé nek, pá lyá zók kö -
zöt ti meg osz lá sá nak - éven kén ti be mu ta tá sa.

d) A pá lyá zó nak be kell mu tat nia a pá lyá zat meg va ló sít -
ha tó sá gi ta nul má nyát. A tu laj do no si hoz zá já ru lás ak kor
ad ha tó ki, ha a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány alá tá maszt -
ja, hogy a pá lyá zó, pénz ügyi, mû sza ki, jogi szem pont ból
al kal mas a pá lyá zat ban fog lal tak meg va ló sí tá sá ra, il let ve
bár mely prob lé ma fel me rü lé se ese tén meg fe le lõ pénz ügyi
és gaz da sá gi hát tér rel ren del ke zik a helyt ál lás hoz.

e) A tu laj do no si hoz zá já ru lá sok ki adá sá nak fel té te le,
hogy az MNV ZRt. és a pá lyá zó köz vet le nül vég re hajt ha tó 
for má ban meg ál la po dást kös sön ar ról, hogy amennyi ben
az MNV ZRt.-nek a pá lyá zat ból ere dõ en bár mi ne mû fi ze -
té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, ak kor azt a pá lyá zó kö te les
az MNV ZRt. szá má ra fel té tel nél kül és ha la dék ta la nul
meg té rí te ni, és en nek biz to sí tá sá ra szük ség ese tén meg fe -
le lõ biz to sí té ko kat ad (pl.: azon na li be sze dé si meg bí zás,
sa ját tu laj don ban lévõ in gat lan ra be jegy zett jel zá log jog).

f) A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy pon to san
mely ál la mi in gat lant, mi lyen mér ték ben (összeg ben), mi -
lyen tí pu sú biz to sí ték kal (jel zá log jog, el ide ge ní té si- és ter -
he lé si ti la lom, stb.) mennyi idõ re és ki nek a ja vá ra kö te les
a pá lyá zat ér de ké ben meg ter hel ni. Be kell mu tat nia, hogy
a meg ter he lés re mely jog sza bály alap ján, ilyen el já rás ban
és mi lyen for má ban ke rül sor. A tu laj do no si hoz zá já ru lás
ki adá sá ra ak kor ke rül het sor, ha az igé nyelt biz to sí ték
meg adá sa jog sza bály ba nem üt kö zik (pl.: ki zá ró la gos ál la -
mi tu laj don jel zá log jog gal tör té nõ meg ter he lé se). A tu laj -
do no si hoz zá já ru lás ban sze re pel tet ni kell, hogy a meg ter -
he lés hez in gat lan- nyil ván tar tá si be jegy zés re al kal mas
mó don a Tá mo ga tá si Szer zõ dés is me re té ben já rul hoz zá az 
MNV ZRt.

g) Amennyi ben a pá lyá zat sze rint nyi lat koz ni kell ar ról,
hogy az adott in gat lant meg ha tá ro zott ide ig, meg ha tá ro -
zott cél ra kell hasz no sí ta ni, ak kor a pá lyá zó nak be kell sze -
rez nie az adott in téz ményt fenn tar tó, il le tõ leg a szak ma i -
lag il le té kes tár ca olyan tar tal mú nyi lat ko za tát, hogy a pá -
lyá zat ban sze rep lõ in gat lan a pro jekt meg va ló sí tá si idõ -
sza ká nak zá rás tól szá mít va a pá lyá za ti ki írás ban rög zí tett
ide ig a pá lyá zat ban vál lalt funk ci ó nak meg fe le lõ en fog
mû köd ni.
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h) A tu laj do no si hoz zá já ru lás ban ak kor sze re pel tet he tõ,
hogy az MNV ZRt. tu laj do nos ként nem tesz olyan in téz ke -
dést a pá lyá zó val szem ben, amely a pá lyá za ti cél meg va ló -
sí tá sát szol gá ló hasz no sí tá si kö tött ség tel je sí té sét ve szé -
lyez te ti (azaz in gat lan tu laj do no sa ként a pá lyá zót az in gat -
lan ra vo nat ko zó jog cí mé tõl meg fosz ta ná), ha a pá lyá zó és

az MNV ZRt. az e) pont ban sze rep lõ meg ál la po dást meg -
kö töt te, és a g) pont ban elõ írt fenn tar tói, szak mai nyilat -
kozat ren del ke zés re áll.

i) A pá lyá zó nak is mer tet nie kell a pá lyá zat be adá si ha -
tár ide jét és az eset le ges hi ány pót lás ra nyit va álló idõtar -
tamot.
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2. szá mú mel lék let a 10/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

MINTA

RÉGI VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lé si szer zõ dés szá ma:

ÚJ VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lé si szer zõ dés szá ma:

................. sz. pél dány

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZÕDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

amely lét re jött egy rész rõl a Ma gyar Ál lam tu laj do no si jo ga it gya kor ló Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács fel ada ta -
it el lá tó szer ve ze te a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság (szék hely: 1133 Bu da pest,
Po zso nyi út 56., cég jegy zék szám: 01 10 045784, sta tisz ti kai szám jel: 14077340-7415-114-01, adó szám:
14077340-2-41, kép vi se li: Tát rai Mik lós ve zér igaz ga tó), mint tu laj do nos (a to váb bi ak ban: MNV ZRt.),

más rész rõl a ................................................................... (szék hely: .......................................................................;
törzs szám: ...................................................., sta tisz ti kai szám jel: .........................................................., ala pí tó ok irat
szá ma: .................................................; kép vi se li ...........................................................................), mint va gyon ke ze lõ
(a to váb bi ak ban: Régi Va gyon ke ze lõ),

har mad rész rõl a .................................................................. (szék hely: .....................................................................;
törzs szám: ......................................................, sta tisz ti kai szám jel: ............................................................, ala pí tó ok irat
szá ma: .......................................................; kép vi se li ...................................................................................),  mint le en dõ va -
gyon ke ze lõ, to váb bi ak ban: ( a to váb bi ak ban: Új Va gyon ke ze lõ),

szer zõ dõ fe lek (együt te sen: Fe lek) kö zött.

A ........................... Kor mány ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: Korm. hat.) ar ról ren del ke zik, hogy a MNV ZRt. in téz ked jen
a Bu da pest .......................... hrsz.-ú, ter mé szet ben Bu da pest, .............. ker., .................................................. alatt el he -
lyez ke dõ ............................ meg je lölt ré sze i nek az  Új Va gyon ke ze lõ ré szé re tör té nõ in gye nes hasz ná lat ba adá sa te kin te -
té ben. A Korm. hat. vég re haj tá sa ér de ké ben Fe lek a je len meg ál la po dást (to váb bi ak ban: Meg ál la po dás) kö tik az aláb bi
fel té te lek kel:

A Meg ál la po dás tár gya:

1. A Meg ál la po dás tár gyát ké pe zi a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a RÉGI VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lé sé ben
lévõ Bu da pest ...................... hrsz.-ú, ter mé szet ben Bu da pest, ..................... ker., ............................. alatt el he lyez ke dõ
in gat lan (to váb bi ak ban: In gat lan). Az in gat lan-nyil ván tar tás ada tai sze rint je len leg az in gat lan meg ne ve zé se
„........................”, te rü le te:  ..................... m2. (ha több do log van ak kor le gyen je len szer zõ dés 1. szá mú mel lék le te az in -
gat la nok és 2. sz. mel lék le te az in gók)

2. A RÉGI VAGYONKEZELÕ ki je len ti, hogy az In gat lan per-, te her-, és igény men tes, az In gat lan nal kap cso la tos
kör nye ze ti ká ro so dás ról nincs tu do má sa.



A RÉGI VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lé si szer zõ dé sé nek mó do sí tá sa: 

Elõz mé nyek:

A Kor mány ....................... Korm. ha tá ro za ta ren del ke zett a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let, a Me gyei Köz le ke dé si fel ügye le tek, a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság meg szün te té sé rõl. A 263/2006.
(XII. 20.) Korm. ren de let alap ján 2007. ja nu ár 1-jé tõl a meg szûnt költ ség ve té si szer vek jog utód ja a Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság (RÉGI VAGYONKEZELÕ). En nek alap ján a meg szûnt Köz le ke dé si Fõ fel ügye let va gyon ke ze lé sé ben lévõ va gyon
va gyon ke ze lõ je - a jog utód lás ra te kin tet tel - a RÉGI VAGYONKEZELÕ.

3. A MNV ZRt. és a RÉGI VAGYONKEZELÕ (to váb bi ak ban: Fe lek) ........................... nap ján .................................
szá mon va gyon ke ze lé si szer zõ dést kö töt tek, me lyet ................................. és ................................. szá mú szer zõ dé sek kel
mó do sí tot tak (to váb bi ak ban: Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés). Fe lek a Va gyon ke ze lé si Szer zõ dést a je len Meg ál la po dás sal
az alábbiak szerint módosítják:

3.1. Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a Szer zõ dés tár gyát ké pe zõ, 3. sz. mel lék let ben sze rep lõ és a je len szer zõ dés
tár gyát ké pe zõ, Bu da pest .............. ker. ....................... hrsz.-ú, in gat lan (ha több do log van ak kor le gyen je len szer zõ dés
1. szá mú mel lék le te az in gat la nok és 2. szá mú mel lék le te az in gók) te kin te té ben a fe lek a va gyon ke ze lé si szer zõ dést kö zös
meg egye zés sel meg szün te tik, ami nek kö vet kez té ben, a RÉGI VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lõi joga je len pont ban hi -
vat ko zott in gat lan ra meg szû nik. 

3.2. A Szer zõ dés je len mó do sí tás sal nem érin tett ré szei vál to zat lan tar ta lom mal to vább ra is ér vény ben és ha tály ban
ma rad nak.

3.3. A MNV ZRt. és a RÉGI VAGYONKEZELÕ ki je len tik, hogy je len szer zõ dés alá írá sá val az in gat lan (vagy a je len
szer zõ dés 1. és 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt dol gok) te kin te té ben egy más sal el szá mol tak és egy más felé sem mi lyen
kö ve te lé sük nin csen.

Az ÚJ VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lé si szer zõ dé sé nek mó do sí tá sa

4. A MNV ZRt. és az ÚJ VAGYONKEZELÕ (to váb bi ak ban: Fe lek) ............................ szá mon va gyon ke ze lé si szer -
zõ dést kö töt tek, me lyet ........................... és ........................................ szá mú szer zõ dé sek kel mó do sí tot tak (to váb bi ak -
ban: Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés). Fe lek a Va gyon ke ze lé si Szer zõ dést a je len Meg ál la po dás sal az alábbiak szerint
módosítják:

4.1. A Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés az aláb bi 2.4.2. pont tal egé szül ki:

2.4.2. A MNV ZRt. a je len szer zõ dés 1. pont já ban jel zett In gat lant az ÚJ VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lé sé be adja
- fi gye lem be véve a ..................... Kor mány ha tá ro za tot. A Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés 3. szá mú mel lék le tét ké pe zõ in gat -
la nok össze sí tõ ki mu ta tá sa a fen ti in gat lan nal ki egé szül.

4.2. Fe lek meg ál la pod nak to váb bá, hogy je len szer zõ dés tár gyát ké pe zõ in gat lan to váb bi he lyi sé ge it ki zá ró lag a MNV 
ZRt., il let ve a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ ZRt. elõ ze tes jó vá ha gyá sá val hasz no sít hat ja.

4.3. A Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés je len mó do sí tás sal nem érin tett ré szei vál to zat lan tar ta lom mal to vább ra is ér vény ben
és ha tály ban ma rad nak. 

5. Az ÚJ VAGYONKEZELÕ az In gat lan va gyon ke ze lõi jo gát vissz ter he sen szer zi meg. A va gyon ke ze lõi jog el len ér -
té két a 2007. évi CVI. tör vény 28. § (2) be kez dé se, va la mint 59. § (5) be kez dé se, il let ve a 254/2007. (X. 4.) Korm. ren de -
let 5. § (1) be kez dé se alap ján ki adott nyil vá nos sza bály zat (to váb bi ak ban: Sza bály zat) alap ján, az MNV ZRt. és az ÚJ
VAGYONKEZELÕ ké sõb bi idõ pont ban, je len szer zõ dés meg kö té sé nek nap já ra vissza me nõ le ges ha tállyal fog ják meg -
ál la pí ta ni. Az ÚJ VAGYONKEZELÕ kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a Sza bály zat alap ján meg ál la pí tott ellenértéket
jelen szerzõdés megkötésének napjától visszamenõlegesen megfizeti.

Egyéb ren del ke zé sek

6. A bir tok ba adá si el já rást a RÉGI VAGYONKEZELÕ, MNV ZRt. és az ÚJ VAGYONKEZELÕ rész vé te lé vel a je len
Meg ál la po dás alá írá sát kö ve tõ en 15 na pon be lül le bo nyo lít ják és a bir tok ba adás té nyét jegy zõ könyv ben rög zí tik.

7. Fe lek a je len Meg ál la po dás alá írá sá val vissza von ha tat lan hoz zá já ru lá su kat ad ják, hogy a Meg ál la po dás az In gat -
lanok vo nat ko zá sá ban a RÉGI VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lõi joga az in gat lan-nyil ván tar tásban tör lés re és az ÚJ
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VAGYONKEZELÕ va gyon ke ze lõi joga - a Ma gyar Ál lam tu laj don jo gá nak vál to zat la nul hagyása mellett - bejegyzésre
kerüljön.

8. Je len Meg ál la po dás sal kap cso la tos föld hi va ta li el já rást a ÚJ VAGYONKEZELÕ kö te les kez de mé nyez ni és vi sel ni
annak költségét.

9. Je len Meg ál la po dás 9 pld.-ban ké szûlt, mely bõl 3 pld a RÉGI VA GYON KE ZE LÕ-t, 3 pld. az ÚJ VAGYONKE -
ZELÕ-t, 3 pld. pe dig a MNV ZRt.-t illeti meg.

10. Je len Meg ál la po dás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény és a
254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás ról ren del ke zé sei az irányadók. 

Je len Meg ál la po dást a Fe lek át ol va sás és ér tel me zés után, mint aka ra tuk kal min den ben egye zõt, jó vá ha gyó lag ír ták alá.

  RÉGI VAGYONKEZELÕ ÚJ VAGYONKEZELÕ

  ....................................................   ....................................................
    el nök     fõ igaz ga tó

MNV ZRt.

....................................................
Tát rai Mik lós
ve zér igaz ga tó

A RÉGI VAGYONKEZELÕ ré szé rõl Az ÚJ VAGYONKEZELÕ ré szé rõl 
el len jegy zem: 2008………………..-án el len jegy zem: 2008. ……………..-án
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
11/2008. (MüK. 5.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 
2008. évi gaz dál ko dá si, kö te le zett ség vál la lá si 

és utal vá nyo zá si sza bály za tá ról, 
va la mint rész le tes fel hasz ná lá si ter vé rõl

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 24. §-ának (9) be kez dé sé ben il let ve 
a 49. §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján - a
Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Kvtv.) 1. számú
mel lék le té nek XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
fe je ze té be tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
használási rend jé rõl a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

Az SZMM fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai fel hasz ná lá sa
te kin te té ben a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert (a to váb -
bi ak ban: mi nisz ter) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Miniszté -
rium (a to váb bi ak ban: SZMM) fe je zet fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ je ként meg il le tõ ha tás kö rök gya kor lá sá val
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá nak rend jét, va la mint a fe je -

ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2008. évi gaz dál ko dá si, kö te -
le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si sza bály za tát és rész -
letes fel hasz ná lá si ter vét je len uta sí tás mel lék le te (a to váb -
bi akban: Sza bály zat) tar tal maz za.

2. §

A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed
a) a Kvtv. 1. szá mú mel lék le te XXVI. SZMM fe je ze té -

nek 16. címe alat ti szak mai fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok ból nyúj tott tá mo ga tá sok ra és egyéb ki fi ze té sek kez de -
mé nye zé sé re, 

b) az elõ zõ évek rõl át hú zó dó, a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl szó ló több ször mó do sí tott
2006. évi CXXVII. tör vény ál tal a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter fel ügye le te alá ren delt, kö te le zett ség vál la lás sal
ter helt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vá nyá ra.

3. §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.

(2) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fe je ze ti
ke ze lésû elõ irány za tok 2007. évi gaz dál ko dá si, kö te le zett ség -



válla lá si és utal vá nyo zá si sza bály za tá ról, va la mint a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert a Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um fe je zet te kin te té ben meg il le tõ fel ügye -
le ti ha tás kör rel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá nak rend jé rõl
szó ló 19/2007. (MüK. 6.) SZMM uta sí tás ha tályát vesz ti.

(3) Je len uta sí tás ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

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

482 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATAINAK 
2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSI, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZATA,

VALAMINT RÉSZLETES FELHASZNÁLÁSI TERVE

A sza bály zat mel lék le tei:

1. szá mú mel lék let: A 2008. évi költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá ért fe le lõs szak mai szer ve ze ti egy sé gek, va la mint a ke ze lõ és köz re mû kö dõ
szer ve ze tek

2. szá mú mel lék let: Elõ irány zat-át cso por to sí tá si uta sí tás

3. szá mú mel lék let: Kö te le zett ség vál la lá si adat lap

4. szá mú mel lék let: Adat lap

5. szá mú mel lék let: Nyi lat ko zat min ta

6. szá mú mel lék let: Tel je sí tés iga zo lás

7. szá mú mel lék let: Szak mai és pénz ügyi el szá mo lás iga zo lá sa

8.a. szá mú mel lék let: Ki adá si utal vány

8.b. szá mú mel lék let: Be vé te li utal vány

9. szá mú mel lék let: El szá mo lá si se géd let

10. szá mú mel lék let: A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás - fi nan -
szí ro zá si igény be je len tõ és el szá mo ló lap

11. szá mú mel lék let A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás - el szá -
mo lás a RMK felé ki utalt tá mo ga tá sok ról és a mun kál ta tók kal szem ben fenn ál ló vissza -
kö ve te lé sek rõl

12. sz. mel lék let A tá mo ga tá si szer zõ dés kö te le zõ mel lék le te i nek lis tá ja

I. RÉSZ

A FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOKKAL
TÖRTÉNÕ GAZDÁLKODÁS RENDJE

I. Fe je zet

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. §

E sza bály zat al kal ma zá sá ban: 

1. fe je zet: a Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl szó ló
tör vény (a to váb bi ak ban: Kvtv.) ál tal meg ha tá ro zott fe je -
zet rend ben a XXVI. SZMM fejezet;

2. szak mai szer ve ze ti egy ség: a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: SZMM) azon hi va ta li egy -
sé ge, amely az 1. sz. mel lék let sze rint az adott fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sát és az az zal össze füg gõ
tár sa dal mi cél mû köd te té sét szak mai fe le lõs ként el lát ja;

3. szak mai ve ze tõ: az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ért fe le lõs
szak mai szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je - fõ osz tály ve ze tõ vagy
ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ osz tály ve ze tõ;

4. pá lyá zat be fo ga dá sa: a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
adott ha tár idõ re és hely re be ér ke zett pá lyá za tok nak a re -
giszt rá lá sa (ik ta tá sa) és bí rá lat ra tör té nõ elõ ké szí té se,
beleértve a szükséges hiánypótlást;

5. pá lyá zat el fo ga dá sa: a kö te le zett ség vál la ló nak - a pá -
lyá za ti bi zott ság (bí rá ló bi zott ság), vagy ku ra tó ri um vé le -
mé nye, ja vas la ta alap ján - a pá lyá zó támogatására irányuló 
intézkedése;

6. elõ leg: a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz a tá mo ga tá si szer -
zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en, a szak mai-mû sza ki tel je sí tés
iga zo lá sá ig a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zott mér té ké -
ben, utó la gos el szá mo lá si kötelezettség mellett folyósított
forrás;

7. elõ fi nan szí ro zás: a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
fel ügye le te alá tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá ról, va la mint egyes szo ci á lis szol gál ta tá sok
2008. évi ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ról szó ló 2/2008. (III. 31.)
SZMM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §-ának h) pont -
jában sza bá lyo zott for rás;



8. ke ze lõ szer ve zet: a R. 2. §-ának a) pont já ban meg ha -
tá ro zott szer ve zet;

9. köz re mû kö dõ szer ve zet: a R. 2. §-ának b) pont já ban
meg ha tá ro zott szervezet.

II. Fe je zet

A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE, ELEMI
KÖLTSÉGVETÉS, A FEJEZETI KEZELÉSÛ
ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK

ELÕKÉSZÍTÉSE

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té sé nek
ter ve zé se

2. §

(1) A költ ség ve tés szak mai ter ve zé se és vég re haj tá sa
so rán a szak mai szer ve ze ti egy sé gek a mi nisz té ri um Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta (to váb bi ak ban: SZMSZ)
sze rint fel adat kö rük be tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za to kért, il let ve költ ség ve té si so ron be lül meg ha tá ro zott
programokért, alprogramokért tartoznak felelõsséggel. 

(2) A költ ség ve té si ja vas lat nak a Pénz ügy mi nisz té ri um
(to váb bi ak ban: PM) ál tal ki adott irány el vek ben fog lal tak
sze rin ti össze ál lí tá sá ért, a PM-mel egyez te tett költ ség ve té -
si ja vas lat vég le ge sí té sé ért és a szö ve ges in dok lás el ké szí -
té sé ért - a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ke ze lõi, a
szak mai szer ve ze ti egységek bevonásával - a Gazdasági
Fõosztály (továbbiakban: GF) vezetõje felelõs.

(3) Az SZMM fe je zet re vo nat ko zó - vég le ge sí tett - költ -
ség ve té si ja vas la tot a mi nisz ter hagyja jóvá.

(4) A Kor mány ál tal be nyúj tott költ ség ve té si tör -
vény-ter ve zet or szág gyû lé si tár gya lá sa so rán a miniszté -
rium ál lás pont já nak ko or di nált ki ala kí tá sá ért és az or szág -
gyû lé si bi zott sá gok ban való képviseletéért a GF vezetõje a 
felelõs.

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kincs tá ri és ele mi
költ ség ve té sé nek össze ál lí tá sa

3. §

(1) A költ ség ve té si évet meg elõ zõ de cem ber hó nap ban
a költ ség ve té si tör vény ja vas lat alap ján - a Kincs tár ál tal
meg ha tá ro zott idõ pon tig - el ké szí tett elõ ze tes kincs tá ri
költ ség ve tést a GF leg ké sõbb a tárgy év ja nu ár 15-éig vég -
le ge zi és feldolgozásra benyújtja a Kincstárhoz.

(2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok össze ál lí tott, tar -
tal mi és for mai szem pont ból el len õr zött, il let ve feldol -
gozott ele mi költ ség ve té sét az Elõ irány zat-szám vi te li

Osz tály ve ze tõ je ké szí ti el és - ha a költ ség ve té si tör vény
más ként nem ren del ke zik - feb ru ár 28-áig nyújtja be a
Költségvetési Felügyeleti Osztályhoz.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ele mi költ ség ve té -
sét a GF ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra - a szak mai szer ve ze ti
egy sé gek ál tal be nyúj tott do ku men tá ci ók fe lül vizs gá la tát
kö ve tõ en - a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár a tárgyév már -
cius 31. napjáig hagyja jóvá.

4. §

(1) A szak mai ve ze tõ kö te les a fel adat kö ré be tar to zó fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (a to váb bi ak ban elõ irány zat),
il let ve ke ret költ ség ve té si évre vonatkozó

a) „Elõ irány zat-fel hasz ná lá si is mer te tõ”-jét az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.). 5/a. szá mú mel -
lék le te sze rint havi bon tás ban, a szak mai meg va ló sí tás üte -
mé hez iga zo dó an,

b) költ ség ve té si alap ok má nyát az Ámr. 21. szá mú mel -
lék le te sze rint, il let ve

c) elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vét az Ámr. 138/B. §-ában 
fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel
ki dol goz ni, és eze ket a GF-ra leg ké sõbb feb ru ár 20-ig el -
jut tat ni.

(2) A kö te le zett ség vál la lás nak elõ irány zat fel hasz ná lá si 
ter ven kell ala pul nia. Az éves elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ter vet úgy kell elkészteni, hogy 

a) az meg bíz ha tó alap ja le gyen a kö te le zett ség vál la lá si
jog kör gya kor lá sá nak és a lik vi di tás biz to sí tá sá nak,

b) fe de ze tet nyújt son a rend sze res ki adá sok ra, a fo lya -
ma tos mû kö dés biz to sí tá sá ra.

III. Fe je zet

Az elõ irány zat-mó do sí tás sza bá lyai

Ki emelt ki adá si elõ irány za tok kö zöt ti át cso por to sí tás

5. §

(1) A fel ügye le ti szerv ha tás kö ré be tar to zó, a ki emelt ki -
adá si elõ irány za tok kö zöt ti át cso por to sí tá si jog kört a GF
ve ze tõ je gya ko rol ja. A szak mai szer ve ze ti egy ség ál tal
kez de mé nye zett kö te le zett ség vál la lás fe de zet iga zo lá sa
so rán a GF vizs gál ja a ki emelt elõ irány za ti fe de ze tet, an -
nak hiányában saját hatáskörben intézkedik a Kincstár
felé.

(2) A ke ze lõ szer ve ze tek ál tal ke zelt fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ese té ben a kö te le zett ség vál la lá sok fel té te le ként
szük sé ges, a ki emelt ki adá si elõ irány za tok kö zöt ti elõ -
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irány zat-mó do sí tást a ke ze lõ szer ve zet kez de mé nye zi a
GF ve ze tõ jé nél.

(3) Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány zat lét re ho zá sá -
nak vagy nö ve lé sé nek kez de mé nye zé se kor a szak mai ve -
ze tõ rész le tes in do ko lást csa tol a szak mai ügy irat hoz.
Amennyi ben mun ka adói já ru lék ki emelt elõ irány zat lét re -
ho zá sa nem szük sé ges, a szak mai ve ze tõ an nak indoko -
lását (jog sza bály ban rög zí tett já ru lék men tes ség esetén a
jogszabály megjelölését stb.) az ügyirathoz csatolja.

(4) A szak mai szer ve ze ti egy ség sze mé lyi jut ta tá sok ki -
emelt elõ irány zat lét re ho zá sá ra vagy nö ve lé sé re irá nyu ló
kez de mé nye zé sét a GF az ál lam tit kár jó vá ha gyá sát kö ve -
tõ en nyújt ja be a pénzügyminiszterhez egyetértésre.

Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fe je ze tek kö zöt ti 
és fe je ze ten be lü li át cso por to sí tá sa

6. §

(1) Az elõ irány za tok más fe je zet hez tar to zó cím hez, al -
cím hez, il let ve fe je ze ten be lü li in téz mény hez tör té nõ, az
elõ irány zat cél já nak, ren del te té sé nek meg fe le lõ át cso por -
to sí tá sát - az Áht. 24. §-ának (12) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak meg fe le lõ en és az Ámr. 45. § (5) be kez dé sé re is te kin -
tet tel - a fe je ze tek, il let ve a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
ter hé re kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult és az in téz mény
kö zöt ti meg ál la po dás alap ján le het vég re haj ta ni. A meg ál -
la po dást a szak mai ve ze tõ ké szí ti elõ a GF be vo ná sá val.
A meg ál la po dás alá írá sá ra fe je ze ten be lü li át cso por to sí tás
esetén a koordinációs szakállamtitkár, fejezetek közötti
átcsoportosítás esetén a miniszter és az államtitkár jo -
gosult.

(2) Az elõ irány zat-át cso por to sí tá si meg ál la po dás tar tal -
maz za legalább

a) az elõ irány zat cél ját,

b) a fel adat le írá sát, 

c) a for rás fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat meg ne ve zé sét

d) a for rás össze gét, ki emelt ki adá si elõ irány zat sze rin ti
bon tá sát,

e) a ha tár idõ ket,

f) a fo lya mat ba épí tett el len õr zést,

g) a fel adat hoz biz to sí tott pénz esz köz nek a fel adat tel je sí -
té sét kö ve tõ - meg ha tá ro zott idõ re tör té nõ - el szá mol ta tá sát,

h) az el kü lö ní tett nyil ván tar tás ve ze té si és adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé get.

(3) Az SZMM Igaz ga tás ré szé re - az (1) és (2) be kez dés -
ben fog lal tak tól el té rõ en - a 2. szá mú mel léklet sze rin ti
„Elõ irány zat-át cso por to sí tá si uta sí tás” el ne ve zé sû for ma -
nyom tat vány al kal ma zá sá val tör té nik a ren del ke zés. A do -
ku men tum el ké szí té se a szakmai szervezeti egység fel -
adata.

(4) Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány za tot érin tõ át -
cso por to sí tás ese tén a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl meg 
kell ha tá roz ni a fel hasz ná lás ra vo nat ko zó rész le tes elõ írá -
so kat is.

(5) A GF az elõ irány zat-át cso por to sí tá si meg ál la po dás -
ban fog lal tak nak meg fe le lõ en az in téz mény ve ze tõ jé nek
szó ló ér te sí tõ le vél egy ide jû meg kül dé sé vel egy sze ri vagy
bá zist ké pe zõ fe je ze ti ha tás kör be tar to zó elõ irány zat-át -
cso por to sí tás sal csök ken ti a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
be vé te li és ki adá si elõ irány za ta it - fe je ze ten be lü li elõ -
irány zat át cso por to sí tás ese tén az érin tett in téz mény vo -
nat ko zó elõ irány za ta i nak egy ide jû nö ve lé se mel lett. Az át -
cso por to sí tott ke re tet a Kincs tár havi üte me zés ben biz to -
sít ja, et tõl el té rõ fi nan szí ro zást fe je ze ten be lü li át cso por to -
sí tás ese tén a szak mai ve ze tõ kez de mé nyez het, rész le tes
in do ko lás sal alá tá maszt va. A fel ada tot meg va ló sí tó in téz -
mény ál tal kö zölt ada tok alap ján az el té rõ fi nan szí ro zást a
Kincstár engedélyezi.

(6) Az elõ irány zat-mó do sí tás sal fe je ze ten be lül át cso -
por to sí tott elõ irány zat fel hasz ná lá sa so rán a kö te le zett ség -
vál la lás, el len jegy zés, utal vá nyo zás és ér vé nye sí tés az át -
cso por to sí tás sal érin tett in téz mény gaz dál ko dá sá ra vo nat -
ko zó sza bály zat sze rint tör té nik. 

(7) Az át cso por to sí tott elõ irány za tot a meg va ló sí tó in -
téz mény fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ton ként, fel ada ton -
ként és ki adá si jog cí men ként el kü lö ní tet ten kö te les ke zel -
ni és azok igény be vé te lé rõl a fel adat el vég zé sét kö ve tõ
30 na pon be lül, va la mint az éves be szá mo ló ke re té ben el -
szá mol ni.

(8) A fel adat ra a tárgy évi elõ irány zat ter hé re tárgy évi
szak mai tel je sí té si ha tár idõ vel át cso por to sí tott elõ irány za -
tok ból fel nem hasz nált összeg vissza cso por to sí tá sát a meg -
ál la po dás ban meg ha tá ro zott szak mai és pénz ügyi el szá mo -
lás el fo ga dá sát kö ve tõ 15 na pon be lül, de leg ké sõbb de cem -
ber 10-ig a szak mai ve ze tõ kez de mé nye zi a GF-nál. Ab ban
az eset ben, ha a szak mai, mû sza ki tel je sí tés át hú zó dik
tárgy évet kö ve tõ évre, az át ve võ fe je zet, il let ve in téz mény
- az elõ irány zat-át adá si meg ál la po dás ban elõ ír tak nak meg -
fe le lõ en - a meg hi ú sult fel adat köz pon ti költ ség ve tés felé
tör té nõ be fi ze té sé rõl a ma rad vány-el szá mo lás ke re té ben
gon dos ko dik. Erre vo nat ko zó an a szak mai szer ve ze ti egy -
ség felé be nyúj tás ra ke rü lõ záró el szá mo lás ban kö te les nyi -
lat koz ni, me lyet a szak mai szer ve ze ti egy ség a szak mai tel -
je sí tés iga zo lás sal egy ide jû leg to váb bít a GF felé.

Az elõ irány za tok elõ irány zat-mó do sí tás sal és köz vet len
ki fi ze tés sel tör té nõ fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos

sza bá lyai

7. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok a költ ség ve té si
alap ok mány ban meg ha tá ro zott cél ra használhatók fel.

(2) A elõ irány zat fel hasz ná lá sa tör tén het elõirányzat-mó -
dosítással, il let ve köz vet len ki fi ze tés sel. A köz vet len ki fi -
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ze tés meg va ló sul hat: ál lam ház tar tá son kí vül re pénz esz -
köz-át adás sal (ide ért ve a szol gál ta tás el len ér té ké nek meg -
fi ze té sét is) és ál lam ház tar tá son be lül re tá mo ga tás ér té kû
ki adás sal.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re köz vet le nül
sze mé lyi jut ta tá sok, mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok, do lo gi
ki adá sok, in téz mé nyi be ru há zá si és fel újí tá si ki adá sok nem
tel je sít he tõk.

(4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re köz vet le -
nül ki nem fi zet he tõ, a (3) be kez dés sze rin ti ki adá sok fe de -
ze té nek az Igaz ga tás vagy más in téz mé nyi cím re tör té nõ
át cso por to sí tá sát a szak mai szer ve ze ti egy ség a 6. §-ban
fog lal tak sze rint kez de mé nye zi a ko or di ná ci ós szak ál lam -
tit kár nál.

(5) A (3) és a (4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en do -
lo gi ki adá sok tel je sít he tõk a ko ráb bi évek ben köz vet le nül
a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re meg kö tött ér vé -
nyes szer zõ dé sek tel je sí té se ér de ké ben, va la mint a ko ráb bi 
évek ben meg kez dett, eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal meg va ló -
suló prog ra mok vég re haj tá sá val össze füg gés ben.

Be vé te lek fel hasz ná lá sa

8. §

(1) A tárgy év ben be fo lyó vissza té rü lést té rít mény ként,
a tárgy évet kö ve tõ év(ek)ben be fo lyó vissza té rü lést a
tárgy évi azo nos célú elõ irány zat be vé te le ként kell el szá -
mol ni. A tárgy éven túl jó vá írt össze gek fel ügye le ti szer vi
ha tás kör ben vég re haj tott elõ irány zat-mó do sí tás után hasz -
nál ha tók fel. Amennyi ben a vissza té rü lés évé ben az adott
fel adat már meg szün te tés re ke rült, az össze get a köz pon ti
költ ség ve tés be be kell fi zet ni.

(2) A sa ját be vé tel lel ter ve zett elõ irány zat ter hé re a kö -
te le zett ség vál la lás je len uta sí tás ban le írt sza bá lyai sze rin ti
kö te le zett ség vál lal ha tó, az an nak ter hé re meg kö tött szer -
zõ dés ben azon ban ki kell köt ni, hogy pénz ügyi tel je sí tés re
a be vé tel be ér ke zé sét kö ve tõ en ke rül het sor.

(3) Fel adat ra át vett pénz esz kö zök ki zá ró lag a meg ál la -
po dás ban fog lalt cé lok fi nan szí ro zá sá ra hasz nál ha tó ak fel.

(4) A be vé te li több le tek ki adá si jog cí me i re a szak mai
ve ze tõ tesz ja vas la tot, ame lyet a szak mai szer ve ze ti egy sé -
get fel ügye lõ ál la mi ve ze tõ, a Mi nisz te ri Ka bi net ren del -
ke zé sé be tar to zó elõ irány za tok ese té ben a ka bi net fõ nök
hagy jóvá.

Elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je sü lõ
ki adá si elõ irány za tok

9. §

Az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott, elõ -
irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je sü lõ ki adá si
elõ irány za tok túl lé pé se kor - a köz pon ti ke ze lé sû elõ irány -

za tok ki vé te lé vel - a GF-nek a fo lyó sí tást meg elõ zõ en be
kell nyúj ta nia a PM-hez a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let
18. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az an nak 
10. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pot, to váb bá az ere de ti
elõ irány za tot meg ha la dó tá mo ga tá si igényt meg ala po zó
- az 1. szá mú mel lék let sze rint il le té kes szak mai szer ve ze ti
egy ség ál tal el ké szí tett - in do ko kat és szá mí tá so kat. A to -
váb bi ak ban ak kor kell is mé tel ten ada tot szol gál tat ni a PM
felé, ha a túl lé pés ko ráb ban kö zölt ada ta i ban vál to zás kö -
vetkezik be.

IV. Fe je zet

A FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK
FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS

SZABÁLYAI

Nem ál la mi in téz mé nyek, va la mint más köz hasz nú 
ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve ze tek tá mo ga tá sa

10. §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés ben meg ter ve zett fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re ál lam ház tar tá son kí vü li tár -
sa dal mi szer ve ze tek nek - a Kor mány en ge dé lye nél kül -
nyújt ha tó tá mo ga tás tá mo ga tott szer ve ze ten ként és évente
nem haladhatja meg a 7,0 M Ft-ot.

(2) Az (1) be kez dé sek ben le ír tak nem vo nat koz nak a
köz pon ti költ ség ve tés ben jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ból ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek ré szé -
re cím zet ten kü lön-kü lön meg ter ve zett, vagy kö zö sen sze -
rep lõ, és jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint,
pá lyá zat út ján oda ítélt tá mo ga tá sok ra.

Az össze han go lás sza bá lyai

11. §

(1) A szak mai szer ve ze ti egy ség az Ámr. 7. sz. mel lék le -
te ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok te kin te té ben a pá lyá zat 
ada ta i ról (Ámr. 8/b. mel lék let I. rész), a jó vá ha gyott és el -
uta sí tott tá mo ga tá si döntések rõl (Ámr. 8/b. mel lék let II. rész) 
a dön tést kö vetõ 10 mun ka na pon be lül, va la mint a szer zõ -
dés meg kö té sé rõl, mó do sí tá sá ról, fel bon tá sá ról, meg szün -
te té sé rõl (Ámr. 8/b. mel lék let ben meg ha tá ro zott ér te lem -
sze rû en ki töl tött adat la pon) a szük sé ges ada to kat tar tal ma -
zó do ku men tum csa to lá sá val, il let ve elekt ro ni kus úton
5 mun ka na pon be lül ér te sí ti a Kincs tá rat az igény lõk, pá -
lyá zók ada ta i nak OTMR-ben tör té nõ rög zí té se, il let ve
egyez te té se ér de ké ben.

(2) Az át uta lá sok kez de mé nye zé sé vel egy idõ ben a
szak mai szer ve ze ti egy ség nek az (1) be kez dés alá tar to zó
elõ irány za tok ese té ben az Ámr. 9. mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott adat lap tar tal má nak meg fe le lõ in for má ci ók ról elekt -
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ro ni ku san ér te sí te nie kell az OTMR-t. Az ese dé kes tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sa csak ak kor kez de mé nyez he tõ az EgO-nál 
(Kincs tár nál), ha elõ ze te sen az Ámr. 8/b., il let ve 9. mel lék -
le te i ben meg ha tá ro zott adatok elektronikus formában
eljuttatásra kerültek az OTMR részére.

(3) Az össze han go lás ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok
te kin te té ben

a) a tá mo ga tá si cé lok ra vo nat ko zó ja vas lat té tel, az
össze han go lás szak mai elõ ké szí té se, va la mint a szük sé ges
in téz ke dé sek meg té te le a szak mai ve ze tõ,

b) az össze han go lás sal kap cso la tos in téz ke dé sek meg té te -
lé nek el len õr zé se a szak te rü le tet fel ügye lõ szak ál lam tit kár
fel ada ta.

Szak mai ja vas lat té tel, a kö te le zett ség vál la lás
elõ ké szí té se

12. §

(1) Kö te le zett ség vál la lást a szak mai szer ve ze ti egy ség
jo go sult kez de mé nyez ni

a) pá lyá za ti el já rás,

b) nor ma tív ala pú fel adat el lát ás, vagy

c) egye di - ké re lem, aján lat, szak mai fel adat el lá tás hoz
kap cso ló dó vál la lá sok vagy vá rat lan ese mé nyek be kö vet -
ke zé se, jog sza bá lyi ren del ke zés, il let ve le bo nyo lí tá si és
mû kö dé si jel le gû (be szer zés, meg ren de lés, köz be szer zé si
el já rá sok meg in dí tá sa) - dön tés
alap ján.

(2) A kö te le zett ség vál la lá so kat a szak mai szer ve ze ti
egy ség a R. és e sza bály zat vo nat ko zó elõ írá sai alap ján ké -
szí ti elõ (szak mai ja vas lat té tel). A szak mai szer ve ze ti egy -
ség fe le lõs az elõ irány zat nak az elõ irány zat-fel hasz ná lá si
terv ben és a költ ség ve té si alap ok mány ban meg ha tá ro zott
fel hasz ná lá sá ért, a ha té kony sá gi vizs gá lat le foly ta tá sá ért,
a szük sé ges ok ira tok és do ku men tá ci ók pá lyá zó tól, ké rel -
me zõ tõl tör té nõ be ké ré sé ért, az Ámr. 7. sz. mel lék le te ha -
tá lya alá tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben
az igény lõk, pá lyá zók ada ta i nak OTMR-ben tör té nõ rög zí -
té se ér de ké ben a Kincs tár ér te sí té sé ért, a köz be szer zé si el -
já rás le bo nyo lí tá sá ért és a szük sé ges bel sõ egyez te té sek
lefolytatásáért.

(3) A szak mai ja vas lat nak va la mennyi kö te le zett ség vál -
la lás ese té ben tar tal maz nia kell a tá mo ga tás felhasználá -
sának el len õr zé sé re vo nat ko zó ja vas la tot is.

A szak mai ügy irat tar tal ma elõ ze tes
kö te le zett ség vál la lás ese tén

13. §

(1) Elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás ra ke rül sor 

a) a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör -
vény ben a köz be szer zés meg kez dé se ként a köz be szer zé si
el já rást meg in dí tó hir det mény fel adá sa, aján la ti, aján lat té -
te li felhívás megküldése,

b) a tá mo ga tá si konst ruk ció meg hir de té se (pá lyá za ti fel -
hí vá sok, ki írá sok, tá mo ga tá si prog ra mok, egye di támoga -
tások) esetén,
amennyi ben azok nem ke rül nek vissza vo nás ra.

(2) Az elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás szak mai ügyira -
tának tar tal maz nia kell

a) a ja vas lat te võ nek az - elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás
ha té kony sá gi vizs gá la to kon ala pu ló - in do ko lá sát, 

b) a pá lyá za ti fel hí vás vagy a köz be szer zé si el já rás meg -
hir de tés re ke rü lõ do ku men tá ci ó já nak a ter ve ze tét,

c) min den, a ja vas lat alap ját ké pe zõ, an nak meg is me ré -
sé hez és a fe le lõs dön tés hez szük sé ges ok ira tot és do ku -
men tá ci ót.

(3) Az elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás az elõ ze tes kö te le -
zett ség vál la lás do ku men tu ma i nak arra jo go sul tak (kö te le -
zett ség vál la ló, el len jegy zõ) ál tal tör té nõ alá írá sát köve -
tõen ér vé nyes. A pá lyá za ti fel hí vás, il let ve a köz be szer zé si 
el já rás ezt kö ve tõ en hir det he tõ meg. A pénz ügyi el len -
jegy zést meg elõ zõ en vagy an nak hi á nyá ban ki írt pályázati
felhívás vagy megindított közbeszerzési eljárás érvény -
telen.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás vagy a köz be szer zé si el já rás
meg hir de té sé nek el ma ra dá sát, il let ve vissza vo ná sát - az
elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás tör lé se és a le kö tött ke ret -
összeg fel sza ba dí tá sa cél já ból - a szak mai ve ze tõ 8 na pon
be lül írás ban jel zi a GF-nek. A ke ret összeg fel sza ba dí tá sá -
nak el ma ra dá sa ese tén az elõ irány zat ter hé re újabb kö te le -
zett ség nem vál lal ha tó.

(5) A pá lyá za ti dön tést vagy a köz be szer zé si el já rás le -
zá rá sát kö ve tõ en a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult a
3. szá mú mel lék let sze rin ti „Kö te le zett ség vál la lá si adat -
lap”, va la mint pá lyá za ti ki írás ese té ben a nyer tes pá lyá zók
ne vét, azo no sí tó ada ta it és az el nyert tá mo ga tás egyen kén -
ti és össze sí tett össze gét tar tal ma zó táb lá zat be nyúj tá sá val
kez de mé nye zi a GF-nél a kö te le zett ség vál la lás vég le ge sí -
té sét.

A költ ség ve té si elõ irány za tok nyílt pá lyá za ti úton
tör té nõ fel hasz ná lá sá nak sza bá lyai

14. §

(1) A R. 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt, az ESZA Kht. 
ke ze lé sé be tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok - a ke -
ze lé si költ ség ki vé te lé vel - pá lyá za ti el já rás út ján ke rül nek
fel hasz ná lás ra. In do kolt eset ben et tõl való el té rést - a jog -
sza bá lyi elõ írá sok figyelembe vételével - a miniszter
engedélyezhet.
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(2) A R. 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt elõ irány za tok
te kin te té ben az ott meg je lölt köz re mû kö dõ szer ve ze tek
meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint vesz nek részt a pá lyá -
za tok le bo nyo lí tá sá ban.

(3) A pá lyá za ti rend szer ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá -
sok kal kapcsolat ban a szak mai ve ze tõ és a szak ma i lag il le té kes
szakál lam tit kár fe le lõs

a) a pá lyá za ti fel hí vá sok meg je len te té sé ért,
b) az Ámr. 7. sz. mel lék le te ha tá lya alá tar to zó fe je ze ti

ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben a pá lyá zat ada ta i nak
OTMR-ben tör té nõ rög zí té se ér de ké ben a Kincs tár értesí té -
sé ért,

c) a tá mo ga tá si elõ irány zat cél sze rû és szak sze rû fel -
hasz ná lá sá ért.

(4) A pá lyá za ti fel hí vást a szak mai ve ze tõ a szak ma i lag
il le té kes szak ál lam tit kár egyet ér té sé vel ter jesz ti fel a mi -
nisz ter nek jó vá ha gyás ra. A felterjesztés tartalmazza 

a) a pá lyá za ti azo no sí tót;

b) a ked vez mé nye zet tek kö rét;

c) a for rás

ca) pon tos meg ne ve zé sét (cím rend meg adá sá val és
ÁHT azo no sí tó val),

cb) össze gét,

cc) fel hasz ná lá sá nak üte me zé sét, több évre szó ló - a
tárgy évet kö ve tõ évek elõ irány za tá ra vo nat ko zó - kö te le -
zett ség vál la lás ese tén az éven kén ti üte me zést;

d) a pá lyá zat tal kap cso la tos tar tal mi és for mai kö ve tel -
mé nye ket;

e) a pá lyá zat le adá sá nak és el bí rá lá sá nak ha tár ide jét;

f) a fi nan szí ro zás le het sé ges mód ja it;

g) a re giszt rá ci ós/pá lyá za ti dí jat;

h) a pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak idõ tar ta mát, a fel adat el -
vég zé sé nek ter ve zett kez dé si idõ pont ját;

i) a pá lyá zat tal össze füg gõ ke ze lé si/le bo nyo lí tá si díj
össze gét, va la mint a meg je len te tés ja va solt mód ját és költ -
sé gét;

j) a pá lyá za ti fel hí vás ki bo csá tá sá val kap cso la tos szak -
mai vé le ményt, a vé le mény rö vid in do ko lá sát.

(5) A mi nisz ter jó vá ha gyá sa alap ján a szak mai ve ze tõ
el készíti a pá lyá zat rész le tes do ku men tá ci ó ját a R. 6. §-ában és 
jelen uta sí tás ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel. A pá lyá -
za ti fel hí vást a jó vá ha gyott rész le tes do ku men tá ció sze rint
a R. 6. §-ában meg ha tá ro zott mó don és for má ban kell nyil -
vá nos ság ra hoz ni.

(6) A pá lyá za to kat ér té ke lõ bi zott ság tag já nak az egyes
vagyonnyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl szó ló 2007. évi
CLII. tör vény ér tel mé ben ér vé nyes va gyon nyi lat ko zat tal
kell ren del kez nie.

(7) A pá lyá za to kat ér ke zé si sor rend ben kell re giszt rál ni
és re giszt rá ci ós szá muk sor rend jé ben egyen ként ér té kel ni,
to váb bá egyen kén ti sza va zás sal el bí rál ni. Min den pá lyázat

ér té ke lé sét és a bí rá lat ered mé nyét a bi zott sá gi ülés rõl
készült jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell.

(8) A pá lyá za to kat ér té ke lõ bi zott ság a bí rá la ti jegy zõ -
könyv vel együtt ter jesz ti be dön té si ja vas la tát a mi nisz ter
ré szé re. A dön tés - amennyi ben jog sza bály más ként nem
ren del ke zik - a miniszter hatásköre.

Meg hí vá sos pá lyá za ti el já rás

15. §

(1) Meg hí vá sos pá lyá zat ra ke rül het sor, ha az elõ irány -
zat költ ség ve té si alap ok má nyá ban il let ve je len sza bály zat
II. ré szé ben rög zí tett cél ja egy meg ha tá ro zott ked vez mé -
nye zet ti kör tevékenységének támogatása.

(2) Meg hí vá sos pá lyá zat ese tén a 14. § elõ írá sa it kell ér -
te lem sze rû en alkalmazni.

Egye di ké re lem re in du ló tá mo ga tá si dön té sek
elõ ké szí té se

16. §

(1) Egye di ké re lem nek ki zá ró lag a je len sza bály zat
4. szá mú mel lék le té nek meg fe le lõ „Adat lap” for má já ban,
a ké rel me zõ ál tal ki töl tött, szak mai fel adat le írás sal és költ -
ség terv vel kiegészített kérelem minõsül.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nak nem meg fe le lõ for -
má ban ér ke zett ké rel met fo ga dó szer ve ze ti egy ség kö te les
a ké rel me zõt tá jé koz tat ni az egye di ké re lem elõ írt for má -
já ról és a je len sza bály zat ban meghatározott eljárás -
rendrõl.

(3) Az egye di ké re lem hez - amennyi ben azt a fo ga dó
szer ve ze ti egy ség tá mo gat ni ja va sol ja - csa tol ni kell a je len 
sza bály zat 5. szá mú mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko za tot, a
R. 14. §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo -
kat, va la mint a szak mai ve ze tõ nek a tá mo ga tás oda íté lé sét
in do ko ló - célszerûségi vizsgálaton alapuló - szakmai vé -
leményét.

(4) Az egye di ké rel me ket 5 tagú ese ti bi zott ság bí rál ja
el. A bi zott ság tagjai:

a) az egye di ké rel met be fo ga dó, szak ma i lag il le té kes
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je (to váb bi ak ban: elõ ter jesz tõ)
vagy az ál ta la ki je lölt sze mély,

b) az elõ ter jesz tõ szak mai fel ügye le tét el lá tó szak ál lam -
tit kár ál tal ki je lölt sze mély,

c) a GF ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély,

d) a Mi nisz te ri Ka bi net ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély,

e) a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély.
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A Mi nisz te ri Ka bi net ke ze lé sé be tar to zó elõ irány zat es -
té ben a bi zott ság tag jai: a Mi nisz te ri Ka bi net jogi vég zett -
sé gû mun ka tár sa, a Ka bi net fõ nök ál tal ki je lölt sze mély,
va la mint a GF vezetõje által kijelölt személy.

(5) A bi zott ság ha von ta, az elõ ter jesz tõk ál tal az adott
hó nap 15-éig (de cem ber ben 8-áig) be nyúj tott do ku men tu -
mok alap ján a hó nap vé gé ig írás ban tesz ja vas la tot a mi -
nisz ter ré szé re az egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ra vagy el -
uta sí tá sá ra. A ja vas la tot a bi zott ság tag jai ír ják alá. Az elõ -
ter jesz tés in for má ci ós cél lal tar tal maz za azo kat a be nyúj -
tott ké rel me ket is, me lyek el bí rá lá sá ra a do ku men tá ció hi -
á nyos sá gai mi att nem ke rül he tett sor. A mi nisz ter egyedi
mérlegelési jogkörében dönt a kérelmek elfogadásáról
vagy elutasításáról.

(6) A mi nisz te ri dön tés rõl az elõ ter jesz tõ kö te les ér te sí -
te ni a ké rel me zõt, po zi tív dön tés ese tén a tá mo ga tá si
szerzõdést elõkészíti.

(7) A szak mai ügy irat egye di tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sé re vo nat ko zó ja vas lat ese tén tartalmazza

a) a mi nisz te ri dön tés do ku men tu mát;

b) a 3. szá mú mel lék let sze rin ti „Kö te le zett ség vál la lá si
adat lap”-ot 2 pél dány ban. Elõ leg nyúj tás és elõ fi nan szí ro -
zás igény lé se ese tén csa tol ni kell a ké rel me zõ/pá lyá zó
által be nyúj tott rész le tes in do ko lást is;

c) a szak ma i lag il le té kes szer ve ze ti egy ség nyi lat ko za tát 
ar ról, hogy a mi nisz té ri um ál tal ked vez mé nye zett nek
nyúj tott ko ráb bi tá mo ga tás(ok)ról szó ló be szá mo ló ját és
pénz ügyi el szá mo lá sát a szak mai szer ve ze ti egy ség el fo -
gad ta;

d) fel adat fi nan szí roz ás ba vont fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat fel hasz ná lá sa ese tén az Ámr. 72. §-a sze rin ti do -
ku men tu mo kat 4 pél dány ban ki ál lít va (ide nem ért ve azo kat
a do ku men tu mo kat, me lye ket a Kincs tár elekt ro ni ku san is
el fo gad, eb ben az eset ben a do ku men tu mo kat elekt ro ni kus 
for má ban kell a GF ré szé re to váb bí ta ni);

e) az (1) és a (3) be kez dés ben fog lalt do ku men tu mo kat.

A kö te le zett ség vál la lás ke ret sza bá lyai

17. §

(1) A tárgy évi elõ irány zat ter hé re - a R. 5. § (3) be kez dé -
sé ben fel so rolt ki vé te lek kel - ak kor vál lal ha tó kö te le zett -
ség, ha a pénz ügyi tel je sí tés a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30-ig meg tör té nik.

(2) Éven túli kö te le zett ség a tárgy évet kö ve tõ év(ek)
elõ irány za ta ter hé re tör té nõ ki fi ze tés re - a Kor mány ha tá -
ro za tá ban meg jelölt elõ irány za tok adott mér té kén túl - csak
olyan mér ték ben vál lal ha tó, amely a kö te le zett ség vál la lás
idõ pont já ban is mert fel té te lek mel lett az ese dé kes ség idõ -
pont já ban, a ren del te tés sze rû mû kö dés veszé lyeztetése
nél kül fi nan szí roz ha tó.

(3) Kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad -
vány ter hé re - ha a kö te le zett ség vál la lás meg hi ú sul, vagy a 
fel hasz ná lás össze ge ki sebb az elõ irány zat nál - újabb kö te -
le zett ség csak a pénz ügy mi nisz ter en ge dé lyé vel vál lal ha tó.

18. §

(1) A kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma - a je len uta sí -
tás ér tel me zé sé ben - a ki ne ve zé si ok irat, a szer zõ dés, a
meg ál la po dás, a vissza iga zolt meg ren de lés, a jó vá ha gyott
fel adat meg va ló sí tá sa ér de ké ben kö tött, szer zõ dés sel alá -
tá masz tott és a Kincs tár nak az adott év ben de cem ber
20-áig be je len tett az Ámr. 72. §-ában sze rep lõ Fi nan szí ro -
zá si alap ok mány, a pá lyá za ti úton oda ítélt tá mo ga tás ról
szó ló dön tés alá írt do ku men tu ma, to váb bá a kor mány ha tá -
ro zat alap ján át cso por to sí tott elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra
tett és a határozat megjelenésétõl számított 60 napon belüli 
intézkedés dokumentuma.

(2) Az elõ zetes kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma
- a je len uta sí tás ér tel me zé sé ben - a köz be szer zé sek rõl
szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény ben a köz be szer zés
meg kez dé se ként a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó fel -
adott hir det mény, meg kül dött aján la ti, aján lat té te li fel -
hí vás, to váb bá a meg hir de tett tá mo ga tá si konst ruk ció
do ku men tu mai (pá lyá za ti fel hí vá sok, ki írá sok, tá mo ga -
tá si prog ra mok, egye di tá mo ga tá sok) - amennyi ben nem 
ke rül nek vissza vo nás ra.

(3) A kö te le zett ség vál la lás kez de mé nye zé se a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti „Kö te le zett ség vál la lá si adat lap” alap ján
tör té nik. A kö te le zett ség vál la lás - a kö te le zett ség vál la lás -
ra jo go sult alá írá sát és a pénz ügyi el len jegy zés meg tör tén -
tét kö ve tõ en - a szerzõdõ felek aláírásától kezdõdõen
hatályos.

(4) Tárgy évi elõ irány za tot ter he lõ kö te le zett ség vál la lás
kez de mé nye zé se leg ké sõbb a tárgy év de cem ber 15-éig
tör tén het. A kö te le zett ség vál la lás (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott do ku men tu mát úgy kell elõ ké szí te ni, hogy a szük -
sé ges alá írá sok ra - az érin tett szer ve ze ti egy sé gek ré szé re
kel lõ ha tár idõ biztosításával - a tárgyév december 31-éig
sor kerülhessen.

Kö te le zett ség vál la lás ra jo go sul tak köre

19. §

(1) Az elõ irány za tok ter hé re fõ sza bály ként kö te le zett -
ség vál la lás ra jogosultak:

a) 15 mil lió Ft (ÁFA nél kü li) ér ték ha tá rig - az 1. szá mú
mel lék letben fog lal tak sze rint - az elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá ért fe le lõs szak mai szer ve ze ti egy sé get fel ügye lõ ál la mi
ve ze tõ, a Minisz te ri Ka bi net ke ze lé sé be tar to zó elõirány zatok
ese tében a ka bi net fõ nök,
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b) 50 mil lió Ft (ÁFA nél kü li) ér ték ha tá rig a koordiná -
ciós szak ál lam tit kár, az ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó elõ irány za tok ese té ben az ál lam tit kár, a Mi -
nisz te ri Ka bi net ke ze lé sé be tar to zó elõirányzatok esetében 
a kabinetfõnök,

c) 50 mil lió Ft (ÁFA nél kü li) ér ték ha tár fe lett az ál lam -
tit kár és a mi nisz ter.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti kö te le zett ség vál -
la lók alá írá sát meg elõ zõ en a kö te le zett ség vál la lá si adat la -
pot a szak mai szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek, az (1) be kez -
dés b) és c) pont ja sze rin ti alá írók ese té ben a szak mai szer -
ve ze ti egy ség veze tõ jé nek és a szak mai szer ve ze ti egy séget
fel ügyelõ szak ál lam tit kár nak is szig nál nia kell.

(3) Az (1) be kez dés a)-b) pont jai sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lá si jog kö rök le fe lé nem de le gál ha tók, az alá írás ra jo -
go sul tak tá vol lé té ben ki zá ró lag a ma ga sabb ér ték ha tár
mel lett alá írás ra jo go sult gya ko rol hat ja azo kat. Az (1) be -
kez dés c) pont já ban sze rep lõ jog kö rét az ál lam tit kár ese ti
jel leg gel, meg ha tá ro zott idõ re szó ló írás be li meghatal -
mazással a koordinációs szakállamtitkárra jogosult ru -
házni.

(4) A mi nisz ter és az ál lam tit kár - ki zá ró lag tisz tán pá -
lyá za ti ki írás alap ján meg kö tés re ke rü lõ, meg ítélt tá mo ga -
tá sok ra vo nat ko zó, va la mint nor ma tív mó don fi nan szí ro -
zott - szer zõ dé sek alá írá sa te kin te té ben kö te le zett ség vál la -
lá si (alá írá si) jo go sult sá gát a szak mai szer ve ze ti egy ség
fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit kár írás be li kez de mé nye zé -
sé re adott pá lyá za ti ki írás hoz/nor ma tí vá hoz kap cso ló dó an
ese ti leg, ér ték ha tár nél kül vagy an nak je len sza bály zat ban
fog lal tak tól eltérõ megadásával írásban delegálhatja az
elõirányzat felhasználásáért felelõs szakállamtitkárra.

(5) A R. 1. szá mú mel lék le té ben meg ne ve zett ke ze lõ
szer ve ze tek az ott fel so rolt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
te kin te té ben a tá mo ga tá si dön tés alá írt do ku men tu ma
alap ján kö te le zett ség vál la lá si jogkörrel rendelkeznek.

Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott tá mo ga tá sok
fi nan szí ro zá si mód jai (utó fi nan szí ro zás,

 elõ leg és elõ fi nan szí ro zás, mû kö dé si tá mo ga tás,
vissza té rí ten dõ tá mo ga tás)

20. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re tá mo ga tás
fõ sza bály ként utó fi nan szí ro zás ke re té ben ad ha tó. A tá mo -
ga tás a szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint a (rész)fel -
ada tok tel je sí té sét kö ve tõ (rész)el szá mo lás alap ján egy
összegben vagy szakaszosan folyósítható.

(2) Tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ra in do kolt eset ben,
ki zá ró lag a R. 3. sz. mel lék le té ben fel so rolt elõ irány za tok
ter hé re, el té rõ jogsza bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban a prog ram
vagy pro jekt in dí tá sá hoz szük sé ges leg ki sebb ösz szegben
ke rül het sor. Elõ leg igény be vé te le ese tén a tá mo ga tás

fenn ma ra dó ré sze csak ak kor fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé -
nye zett a sa ját for rás adott évi üte me zés sze rin ti össze gét
iga zol tan fel hasz nál ta és el szá molt az elõ leg gel.

(3) Kü lö nö sen in do kolt eset ben az elõ leg el szá mo lá sát
kö ve tõ en to váb bi elõ le gek fo lyó sí tá sá ra is sor ke rül het.
A tá mo ga tá si elõ leg egy ütem ben fo lyó sí tott össze ge
nem ha lad hat ja meg a tá mo ga tás 25%-át, de leg fel jebb
300,0 MFt-ot.

(4) Elõ leg biz to sí tá sá ra a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár
elõ ze tes jó vá ha gyó en ge dé lyé vel van mód.

(5) 100%-os elõ fi nan szí ro zás fo lyó sí tá sá ra a R. 4. sz.
mel lék le té ben fel so rolt elõ irány za tok ese té ben, rész le tes
in do ko lás alap ján, a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár elõ ze tes
jóváhagyása alapján kerülhet sor.

(6) A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga -
tá sok fo lyó sí tá sa fõ sza bály ként idõ ará nyo san tör té nik.
A mû kö dé si tá mo ga tás leg fel jebb 4 rész let ben nyújt ha tó.
Az idõ ará nyos tól el té rõ fo lyó sí tást a ked vez mé nye zett
rész le tes in do ko lás sal alá tá masz tott írás be li ké rel me alap -
ján a kö te le zett ség vál la ló a tá mo ga tá si szer zõ dés ben en ge -
dé lyez het. Ha az el té rõ fi nan szí ro zást meg ala po zó in do kok
a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en me rül nek fel, a szer zõ dést
mó do sí ta ni kell.

(7) A R. 5. §-ának (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ese -
tek ben és mó don vissza fi ze té si kö te le zett ség mel lett vál -
lal ha tó kö te le zett ség (vissza té rí ten dõ tá mo ga tás). A ki -
emelt pro jek tek hez kap cso ló dó vissza té rí ten dõ tá mo ga tás -
ról ki zá ró lag a mi nisz ter dönt het. A dön tés-elõ ké szí tés be a 
szak mai szer ve ze ti egy ség kö te les be von ni a Ter ve zés és
Fejlesztési Fõosztályt, valamint a Monitoring Titkárságot.

A szer zõ dés ter ve zet el ké szí té se

21. §

(1) A szer zõ dés kö tés elõ ké szí té se a szak mai szer ve ze ti
egy ség fel ada ta. A kö te le zett ség vál la ló ál tal alá írt 3. szá mú
mel lék let sze rin ti „Kö telezett ség vál la lá si adat lap” a szerzõ -
dés terve zet alap do ku men tu mát ké pe zi.

(2) A szer zõ dés ter ve ze tet a szak mai szer ve ze ti egy ség
- a Jogi Fõ osz tály szük ség sze rin ti be vo ná sá val - kö te les
elkészíteni.

(3) A (tá mo ga tá si) szer zõ dés nek - a szer zõ dés kö té si
sza bály zat ban fog lal tak ra is fi gye lem mel - tar tal maz nia
kell különösen:

a) a szak mai ügy irat irat tá ri (ik ta tó)szá mát, me lyet a
szer zõ dés va la mennyi pél dá nyá nak összes ol da lán fel kell
tüntetni;

b) a ked vez mé nye zett azo no sí tó ada ta it, így
ba) ter mé sze tes sze mély ese té ben a ne vét, any ja ne vét,

lak cí mét, ré gió meg ne ve zé sét, szü le té si he lyét, szü le té si
ide jét, adóazonosító jelét,
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bb) jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa ság ese té ben a meg ne ve zé sét, szék he lyé nek cí mét, ré -
gió meg ne ve zé sét, le ve le zé si cí mét, a bí ró sá gi be jegy zés
szá mát, az adó azo no sí tó szá mát, va la mint tár sa dal mi szer -
ve ze tek, ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok, il let ve köz hasz nú 
tár sa sá gok ré szé re jut ta tott tá mo ga tá sok ese té ben a sta tisz -
ti kai szám je lét;

c) a tá mo ga tás, meg bí zás tár gyát, konk rét cél ját, a meg -
va ló sí tás le írá sá val és he lyé nek meg je lö lé sé vel. Pá lyá za ti
tá mo ga tás ese tén a meg va ló sí tás rész le tes le írá sát he lyet -
te sí ti a pá lyá zat, amit a szer zõ dés mel lék le te ként kell ke -
zel ni;

d) a ked vez mé nye zett jo go sult sá gá nak pon tos meg ha tá -
ro zá sát;

e) a költ ség ve té si for rás pon tos (a ki emelt elõ irány -
zat(ok) meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sét;

f) a ki fi ze ten dõ össze get (szám mal és be tû vel ki ír va);

g) a ki fi ze tés jog cí mét, a fo lyó sí tás fel té te le it és üte me -
zé sét. A tárgy évet kö ve tõ évek elõ irány za ta ter hé re vál lalt
kö te le zett ség ese té ben a ki fi ze tés éven kén ti üte me zé sét
szin tén meg kell adni;

h) a fi nan szí ro zás mód ját (elõ leg, elõ- és utó fi nan szí ro -
zás, mû kö dé si tá mo ga tás), a ked vez mé nye zett bank szám -
la szá mát, a szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé sé vel; 

i) a ked vez mé nye zett kö te le zett sé ge i nek rész le tes le írá -
sát, meg ha tá roz va a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te le it
és kö rül mé nye it, to váb bá a tá mo ga tás igény be vé te lé vel
járó egyéb kö te le zett sé ge ket - ezen be lül kü lö nö sen a tá -
mo ga tás el kü lö ní tett ke ze lé sét;

j) a szak mai, mû sza ki tel je sí tés ha tár ide jét, me lyet úgy
kell meg ha tá roz ni, hogy a pénz ügyi tel je sí tés nem ha lad -
hat ja meg a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-át;

k) az el szá mo lá si és be szá mo lá si kö te le zett sé get, meg -
ha tá roz va a szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás
be nyúj tá sá nak he lyét és ha tár ide jét, va la mint az el fo gad -
ha tó költ sé ge ket, to váb bá fel so rol va a szak mai be szá mo ló
ki egé szí té se ként a szak te rü let ál tal meg ha tá ro zott, csa to -
lan dó mel lék le te ket;

l) az el len õr zé si jo go sult sá got és a ked vez mé nye zett tû -
ré si kö te le zett sé gét az Áht. 122. §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ en, to váb bá az aláb bi
kö te le zett ség ked vez mé nye zett ré szé rõl tör té nõ el fo ga dá sát,
amennyi ben:

la) a szer zõ dés meg va ló sí tá sa meg hi ú sul, tar tós aka -
dály ba üt kö zik, vagy a szer zõ dés ben fog lalt üte me zés hez
ké pest ké se del met szen ved, a ked vez mé nye zett ha la dék ta -
la nul kö te les je len te ni a dön tés ho zó nak,

lb) a szer zõ dés meg va ló sí tá sa a ked vez mé nye zett nek fel 
nem ró ha tó ok ból meg hi ú sul vagy tar tós aka dály ba üt kö -
zik, az la) pont sze rin ti je len té si kö te le zett ség tel je sí té se
mel lett az igény be nem vett tá mo ga tás ról le kell mon da ni,

lc) az adó le vo ná si jo go sult sá gá ban vál to zás kö vet ke zik be,
a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa vé gett ha la dék ta la nul

kö te les a kö te le zett ség vál la ló nak írás ban be je len te ni. A tá -
mo ga tás ban - a vál to zás be je len té sé ig - igény be vett ÁFA
össze get a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa kor rög zí tett
mó don a ked vez mé nye zett kö te les vissza fi zet ni;

m) a mi nisz té ri um el ál lá si jo gát, az el ál lás ese te it, fel té -
te le it és kö vet kez mé nye it;

n) a szer zõ dés sze gés ese te it és szank ci ó it, hang sú lyo san 
a fel hasz ná lás sal és az el len õr zés sel össze füg gõ kö te le -
zett sé gek meg sze gé se ese tén al kal ma zan dó szank ci ó kat
[Áht. 122. § (1) b)];

o) uta lást arra, hogy a szer zõ dés a mel lék le te i vel együtt
ér vé nyes. A mel lék le te ket a szer zõ dés ben fel kell so rol ni;

p) amennyi ben al kal ma zás ra ke rül az azon na li be sze dé -
si meg bí zás, az arra vo nat ko zó, a fel ha tal ma zás ér vé nye sí -
té sé vel kap cso la tos el já rást;

q) a tel je sí tés iga zo lá sá ra jo go sult sze mély be osz tá sát.

(4) A szer zõ dés ter ve zet hez csa tol ni kell a R. 14. §-ában
fel so rolt nyi lat ko za to kat, ok ira to kat, do ku men tá ci ó kat.

(5) A szer zõ dés ter ve zet ked vez mé nye zett ál tal tör té nõ
alá íra tá sá ra az el len jegy zé se ket kö ve tõ en ke rül het sor.
Az alá írá sok meg szer zé sé rõl a szak mai ve ze tõ gon dos ko -
dik. En nek so rán a ked vez mé nye zet tet tá jé koz tat ja azok ról 
a ha tár idõk rõl, ame lyek el mu lasz tá sa a tá mo ga tá si dön tés
vissza vo ná sát ered mé nye zi.

(6) Amennyi ben a szer zõ dés ter ve ze tet a meg bí zott kép -
vi se lõ je he lyett meg bí zott alá író írja alá, a R. 14. § d) pont -
já ban fog lal tak kal össz hang ban a szer zõ dés ter ve zet hez
csa tol ni kell az alá írás ra fel jo go sí tó, köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett, ügy véd ál tal el len jegy zett vagy két tanú ál tal hi te le -
sí tett meg ha tal ma zást. En nek hi á nyá ban a szak mai ve ze tõ
kö te les in téz ked ni a tá mo ga tá si dön tés vissza vo ná sá ról.

A szer zõ dés mó do sí tá sa, meg hi ú su lá sa

22. §

(1) A szer zõ dés mó do sí tá sá ra ab ban az eset ben ke rül het
sor, ha azt jog sza bály, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás le he tõ vé
teszi, valamint

a) az szak ma i lag el fo gad ha tó, az ere de ti cél tól nem tér
el és nem jár a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott összeg nö ve -
ke dé sé vel;

b) an nak írás ban tör té nõ kez de mé nye zé se a ked vez mé -
nye zett ál tal a tel je sí té si ha tár idõ le jár ta elõtt leg alább
30 nap pal meg tör tént;

c) a tel je sí té si ha tár idõ mó do sí tá sa még le he tõ vé te szi a
tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig tör té nõ pénz ügyi tel je sí tést.

(2) A szer zõ dés mó do sí tá sá ra a kö te le zett ség vál la lás
rend jé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fe le lõ en alkal -
mazni.
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(3) A mó do sí tó szer zõ dés el len jegy zé sé hez és alá írá sá -
hoz a szak mai ügy irat ba az aláb bi do ku men tu mo kat kell
el he lyez ni:

a) a ked vez mé nye zett mó do sí tás ra vo nat ko zó kérelmét,
b) az ere de ti szer zõ dés szak mai ügy ira tát, amely tar tal -

maz za az ere de ti szer zõ dést,
c) ha koráb ban már tör tént mó do sí tás, a mó do sí tó szer zõ -

dések szak mai ügy ira ta it a mó dosító szer zõ dé sek kel, 
d) a mó do sí tás ra vo nat ko zó in for má ci ó kat,
e) a mó do sí tás tar tal ma sze rin ti egyéb szük sé ges do ku -

men tu mo kat,
f) a szak mai ve ze tõ nek a mó do sí tás el fo ga dá sá ra vo nat -

ko zó ja vas la tát és ah hoz fû zött rövid indokolását.
g) a 3. szá mú mel lék let sze rin ti „Kö te le zett ség vál la lá si

adat lap”-ot 2 ere de ti pél dány ban (amennyi ben olyan adat
mó do sul, amely a „Kö te le zett ség vál la lá si adatlap”-on is
szerepel).

(4) A szer zõ dés kö tés meg hi ú su lá sa ese tén a szak mai ve ze tõ
8 na pon be lül ér te sí ti

a) a ké rel me zõt, pá lyá zót az eset le ge sen ko ráb ban ki -
adott, kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sü lõ ok irat érvényte -
lenítésével,

b) a GF ve ze tõ jét, kez de mé nyez ve a kötelezettségvál -
lalás tör lé sét a nyil ván tar tás ból.

(5) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás ról vagy an nak egy
ré szé rõl - a már fo lyó sí tott tá mo ga tás ese tén an nak egy ide -
jû vissza fi ze té sé vel és a vissza fi ze tést iga zo ló ban ki ki vo -
nat má so la tá nak csa to lá sá val - írás ban le mond hat. A le -
mon dás ról vagy a szer zõ dés fel bon tá sá ról a szak mai ve -
zetõ a le mon dó le vél és a ban ki kivonat másolatának meg -
küldésével tájékoztatja a GF-et. 

(6) A GF az (1)-(3) be kez dé sek ben fog lal tak nak meg fe -
le lõ en gon dos ko dik a kö te le zett ség vál la lás mó do sí tá sá ról, 
il let ve a le kö tött tá mo ga tá si összeg fel sza ba dí tá sá ról, ha

a) a ked vez mé nye zett még nem vett fel tá mo ga tást: az
ér te sí tést kö ve tõ en azonnal,

b) a ked vez mé nye zett már tá mo ga tás ban ré sze sült: a tá -
mo ga tás bank szám lá ra ér ke zé sét követõen azonnal.

(7) A tárgy évi elõ irány zat ból fel sza ba dult összeg új bó li
fel hasz ná lá sá ra a kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó álta -
lános szabályok az irányadók.

A kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma i nak tá ro lá sa,  
a kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sa

23. §

(1) A kö te le zett ség vál la lá so kat a GF és a fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség
is kö te les nyil ván tar ta ni. A GF az ál ta la ve ze tett nyil ván tar -
tás ada ta it leg alább ne gyed éven te, leg ké sõbb a tárgy ne gye -
dé vet kö ve tõ hó nap 20-áig kö te les a fel hasz ná lá sért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség gel egyez tet ni és az egyez te tés meg -
történtét írás ban do ku men tál ni.

(2) Az érin tett fe lek ere de ti alá írá sá val el lá tott kö te le -
zett ség vál la lá si do ku men tum elsõ pél dá nya az ere de ti alá -
írás sal el lá tott mel lék le tek kel együtt a szak mai ügy irat ban
ma rad és a szak mai szer ve ze ti egy ség gon do zá sá ban irat -
tá ro zás ra kerül.

(3) A kö te le zett ség vál la lás, il let ve elõ irány zat-le kö tés
jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ do ku men tá lá sa, nyil -
ván tar tá sa ér de ké ben a szer zõ dés ere de ti alá írá sok kal el -
látott egy pél dá nyát (a mel lék le tek má so la tá val együtt) a
szak mai ve ze tõ az alá írást követõ 8 napon belül köteles
átadni a GF részére.

(4) A fe je ze ti ke ze lé sû ere de ti elõ irány za tok ról, az év
köz ben vég re haj tott elõ irány zat-mó do sí tá sok ról, az ak tu á -
lis elõ irány za tok ról, va la mint az elõ irány za tok ter hé re tör -
tént kö te le zett ség vál la lá sok ról a GF nyil ván tar tást ve zet,
amely be a szak mai szer ve ze ti egy sé gek arra felhatal -
mazott ügyintézõi betekinthetnek.

(5) A GF ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ba kö te le zett ség vál -
la lás ra vo nat ko zó ada tot be ve zet ni, a kö te le zett ség vál la -
lás ra jo go sult ál tal alá írt és a GF ál tal el len jegy zett „Kö te -
le zett ség vál la lá si adat lap” (3. szá mú mel lék let) alapján
lehet.

(6) A GF által ve ze tett nyil ván tar tás ban a kö te le zett ség vál -
la lás ra vo nat ko zó ada to kat vég le ge sí te ni a 18. § (1)-(2) be kez -
dé sei sze rin ti do ku men tu mok alap ján, a „Kö te le zett ség vál -
la lá si adat lap”-ban (3. szá mú mel lék let) fog lal tak kal meg -
egye zõ tar ta lom mal le het.

(7) Az egyes elõ irány za tok ter hé re vál lalt kö te le zett sé -
ge ket a szak mai szer ve ze ti egy ség, il le tõ leg a ke ze lõ szer -
ve zet fo lya ma to san sor szá moz va, évek sze rint elkülönítve
tartja nyilván.

(8) A GF ál tal ve ze tett elõ irány zat- és kö te le zett ség vál -
la lás nyil ván tar tás nak leg alább az Ámr. 25. sz. mel lék le te
sze rin ti ada to kat kell tartalmaznia.

(9) A GF az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ada tai alap ján
ha von ta, a tárgy hót kö ve tõ hó nap 15-éig ada tot szol gál tat a 
szak mai szer ve ze ti egy sé gek ré szé re az ál ta luk ke zelt elõ -
irány za tok felhasználásáról.

(10) Az (5) és a (6) be kez dés tõl el té rõ en a

Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val
össze füg gõ bér tá mo ga tás (16. cím, 38. al cím, 1. jogcím-
 csoport)

Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás nor ma tív támoga -
tása (16. cím, 38. al cím, 3. jog cím-cso port)

Ott hon te rem té si tá mo ga tás (16. cím, 46. al cím, 1. jog -
cím-cso port)

Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se (16. cím, 46. al cím,
3. jog cím-cso port)

Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa (16. cím,
46. al cím, 5. jog cím-cso port)

GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott 
tá mo ga tá sa (16. cím, 46. al cím, 7. jog cím-cso port)
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Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá -
mo ga tá sa (16. cím, 48. al cím, 1. jog cím-cso port)

Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se
(16. cím, 48. al cím, 3. jog cím-cso port)
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben az elõ irány za tok
és a kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sá hoz a 3. sz. mel -
lék let sze rin ti adat lap ki töl té se nem szük sé ges. A nyil ván -
tar tás ban az éves ak tu á lis elõ irány zat nak meg fe le lõ össze -
get a GF kö te les le kö tött elõ irány zat ként nyil ván tar ta ni.
A le kö tött összeg a tény le ges tel je sí tés nek meg fe le lõ ösz -
szegre a GF sa ját ha tás kö ré ben kor ri gá lás ra kerül.

Elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv össze ál lí tá sá nak
sza bá lyai

24. §

(1) Az elõ irány za tok ter hé re fe je ze ten kí vü li, va la mint a 
fe je zet ál tal köz vet le nül tel je sí tett ki fi ze té sek hez a tá mo -
ga tás az éves ki adá si elõ irány zat ra és an nak for rá sa i ra (be -
vé tel, tá mo ga tás, elõ irány zat-ma rad vány) ki ter je dõ elõ -
irány zat-fi nan szí ro zá si terv alap ján ve he tõk igény be.
Az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv ala pul kell szol gál jon a
tel je sí tés ará nyos fi nan szí ro zás hoz (ke ret nyi tás hoz) és a
lik vi di tás me ne dzse lés hez, to váb bá össz hang ban kell len nie
a kö te le zett ség vál la lá sok kal. 

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat-fi -
nan szí ro zá si ter vet - a jó vá ha gyott költ ség ve té si tör vény
alap ján - az Ámr. 27. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
for má ban a GF elõ irány za ton ként tárgy év ja nu ár 7-ig,
majd ezt kö ve tõ en ha von ta, a tárgy hó nap - be le ért ve a
tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár hó nap ját is - vo nat ko zá sá ban
de ká don kén ti rész le te zett ség ben a tárgy hó na pot meg elõ zõ 
hó nap 17. nap já ig kö te les el ké szí te ni és be nyúj ta ni a
Kincs tár felé. A GF az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv
össze ál lí tá sá hoz szük ség sze rint ada tot kér a szak mai szer -
ve ze ti egy sé gek tõl, il let ve a ke ze lõ és köz re mû kö dõ szer -
vezetektõl.

(3) Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re ki fi ze té sek - a
kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma alap ján - az elõ irány -
zat-fi nan szí ro zá si terv sze rint tör tén nek. A meg nyi tott elõ -
irány za tot meg ha la dó össze gû ki fi ze tés a tör vé nyi sor ter -
hé re nem tel je sít he tõ.

(4) Az elõ irány za tok vár ha tó ala ku lá sá ról a PM felé ha -
von ta, a tárgy hó nap 8. nap já ig be nyúj tan dó adat szol gál ta -
tást az Ámr. 26. szá mú mel lék le te sze rint a GF ké szí ti el az
elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv ben fog lal tak és a kö te le -
zett ség vál la lás nyil ván tar tás ban ren del ke zés re álló ada tok
alap ján. 

(5) Ab ban az eset ben, ha a (4) be kez dés sze rin ti adat -
szol gál ta tás és in dok lás alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a
vár ha tó be vé te lek nem fe de zik a vár ha tó ki adá so kat, a

továb bi ak ban egye di 30,0 M Ft fe let ti kö te le zett ség ki -
záró lag a pénz ügy mi nisz ter jó vá ha gyá sá val vál lal ha tó.
A pénz ügy mi nisz ter jó vá ha gyá sa csak a tárgy év re vo nat -
ko zik.

(6) A szak mai szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je kö te les a fel -
adat fi nan szí roz ási kör be vont elõ irány za tok ra vo nat ko zó -
an a Fi nan szí ro zá si alap ok mányt az Ámr. 5. szá mú mel lék -
le tei sze rin ti for má ban és tar ta lom mal, to váb bá a rész fel -
ada tok meg va ló sí tá sá ra kö tött szer zõ dé sek, va la mint
egyéb - nem szer zõ dés nek mi nõ sü lõ - kö te le zett ség vál la -
lá si bi zony la tok, ok má nyok Kincs tá ri be je len té sé re a Szer -
zõ dés be je len tést ki dol goz ni az Ámr. VII. fe je ze té ben
meg ha tá ro zott el já rá si rend ben fog lal tak sze rint, a ha tár -
idõk betartásával.

(7) A fel adat fi nan szí roz ási kör be vont elõ irány za tok fi -
nan szí ro zá sa tel je sít mény ará nyo san, a tény le ges fel me rü -
lés kor tör té nik. 

A kö te le zett ség vál la lás be je len té se

25. §

(1) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be nem tar to zó fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re ki írt pá lyá za tok ról, vagy a
nem pá lyá za ti úton oda ítélt tá mo ga tá sok, egyéb más kö te -
le zett ség vál la lá sok ese té ben a kö te le zett ség vál la lás ról az
Ámr. 14. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for má ban, a
pá lyá za ti ki írást, il let ve a kö te le zett ség vál la lást kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül a GF kö te les ada tot szol gál tat ni a
Kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga ré szé re. Ki vé telt ké pez nek
ez alól az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok kal meg va ló su ló
prog ra mok hoz, a nor ma tív ala pon igény be vett elõ irány za -
tok hoz, va la mint a „Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ -
sé gek hez” elõ irány zat hoz kap cso ló dó kö te le zett ség vál la -
lá sok.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tést, va la mint elõ zõ
évi elõ irány zat ter hé re vál lalt kö te le zett sé gek, il let ve a be -
je len tett kö te le zett ség vál la lás ban tör tént vál to zá sok ese té -
ben a Kincs tár ré szé re be kül dés re ke rü lõ, az Ámr. 15. szá -
mú, va la mint 15/a. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
for má ban ki töl tött adat la pot a kincs tá ri alá írás be je len tõ
sze rin ti alá írók jo go sul tak aláírni.

(3) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok ese té ben a kö te le zett ség vál la lás-be je -
len té si kö te le zett sé get az Ámr. 5. szá mú mel lék le te sze rin -
ti Szer zõ dés be je len té sen vagy elekt ro ni ku san, az eA DAT
elekt ro ni kus fe lü le ten ke resz tül kell tel je sí te ni a Kincs tár
ré szé re. 

(4) Pénz ügyi tel je sí tés csak a Kincs tár ál tal kö zölt hi vat -
ko zá si szám mal ren del ke zõ kö te le zett ség vál la lás, szer -
zõdés ter hé re tör tén het.
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A kö te le zett ség vál la lás elõ ké szí té sé nek spe ci á lis
sza bá lyai ha tá ron túli ked vez mé nye zett ese tén

26. §

(1) Ha tá ron túli ked vez mé nye zett ese tén a szak mai ügy -
irat tar tal má ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a (2)-(6) be kez -
dés ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Ha tá ron túli ked vez mé nye zett ese tén a tá mo ga tás
össze gé nek meg ha tá ro zá sa fo rint ban tör té nik, de az át uta -
lás ra EUR-ban vagy USD-ban ke rül sor. Az eset le ges más
pénz nem re való át vál tás ról a ked vez mé nye zett sa ját költ -
sé gé re gon dos kod hat. A tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá si
he lye sze rin ti pénz nem re való át vál tás ról szó ló ban ki bi -
zony la tot a ked vez mé nye zett nek az el szá mo lás hoz csa tol nia
kell.

(3) Az el szá mo lás hoz a tá mo ga tás fel hasz ná lá si he lye
sze rin ti ál lam jog sza bá lya i nak meg fe le lõ pénz ügyi bi -
zony la tok, szám lák, ban ki át uta lá si iga zo lá sok és azok hi -
va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sai fo gad ha tók el. A ha tá ron
túli ked vez mé nye zet tek ese té ben a hi va ta los ma gyar nyel -
vû for dí tás he lyett el fo gad ha tó, ha a szám lán a ked vez mé -
nye zett ma gyar nyel ven fel tün te ti an nak tar tal mát és bün -
te tõ jo gi fe le lõs ség gel nyi lat ko zik, hogy az ál ta la rá ve ze tett 
for dí tás meg egye zik a szám la tar tal má val.

(4) A ked vez mé nye zett a ma gyar nyel ven és a ked vez -
mé nye zett nyel vén írt szer zõ dés alá írá sá val nyi lat ko zik ar -
ról, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság adó-, vám ha tó sá gai és il -
le ték hi va ta lai ha tás kö ré be tar to zó, le járt köz tar to zá sa
nincs, vagy arra az il le té kes ha tó ság fi ze té si könnyí tést
(rész let fi ze tést, fi ze té si ha lasz tást) en ge dé lye zett.

(5) A ka mat szá mí tás nál a Ma gyar Nem ze ti Bank jegy -
ban ki alap ka ma ta az irány adó.

(6) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kell köt ni, hogy a
szer zõ dés bõl ere dõ eset le ges jog vi ták el dön té se so rán a
ma gyar nyel ven ké szült szer zõ dés és a ma gyar jog al kal -
ma zan dó, to váb bá az el já rás le foly ta tá sá ra a ma gyar bí -
róság il le té kes.

Kö te le zett ség vál la lá sok el len jegy zé se

27. §

(1) Az elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás és a kö te le zett ség -
vál la lás do ku men tu ma i nak el len jegy zé se jogi és pénz ügyi
el len jegy zés bõl áll.

(2) El len jegy zés nél kül pénz ügyi tel je sí té si kö te le zett -
sé get is ke let kez te tõ kö te le zett ség - te kin tet nél kül an nak
tár gyá ra, ide ért ve a kö te le zett ség vál la lás mó do sí tá sát is -
ér vé nye sen nem vál lal ha tó.

(3) El len jegy zés re a szer zõ dés ter ve zet ak kor al kal mas,
ha min den ben meg fe lel a R. és je len uta sí tás elõ írá sa i nak

és a szer zõ dés ter ve ze tet tar tal ma zó szak mai ügy irat ban
meg ta lál ha tók a R. és je len uta sí tás ban elõírt okiratok, do -
kumentumok.

28. §

(1) A kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má nak jogi el len -
jegy zé se an nak iga zo lá sa, hogy a szer zõ dés és mel lék le tei
a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak megfelelnek.

(2) A jogi el len jegy zés re a Jogi Fõ osz tály vagy az Ál ta -
lá nos Jogi Osz tály ve ze tõ je, il let ve az ál ta luk írás ban ki je lölt
jogta ná csos jo go sult.

(3) Azon - adott elõ irány zat hoz kap cso ló dó an - pá lyá za -
ti úton, vagy nor ma tí vák alap ján kö ten dõ szer zõ dé sek ese -
té ben, me lyek azo nos tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek -
kel ke rül nek meg kö tés re, a Jogi Fõ osz tály csak a min -
ta-szer zõ dést, il let ve a szer zõ dés mó do sí tás min tát jegy zi
el len. Az el len jegy zett min ta szer zõ dé sek ben jogi ellen -
jegyzés hiányában módosítás nem eszközölhetõ.

(4) A pénz ügyi el len jegy zés re a jogi el len jegy zést kö ve -
tõ en ke rül het sor. A pénz ügyi el len jegy zés an nak iga -
zolása, hogy

a) a jó vá ha gyott költ ség ve tés fel nem hasz nált, il let ve le
nem kö tött, a kö te le zett ség vál la lás tár gyá val össze füg gõ
ki adá si elõ irány za ta ren del ke zés re áll, il let ve a be folyt
vagy vár ha tó an be fo lyó bevétel biztosítja a fedezetet,

b) az elõ irány zat-fel hasz ná lá si terv sze rint a ki fi ze tés
idõ pont já ban a fe de zet ren del ke zés re áll,

c) a kö te le zett ség vál la lás nem sér ti a gaz dál ko dás ra vo -
nat ko zó szabályokat.

(5) A kö te le zett ség vál la lás pénz ügyi el len jegy zé sé re a
jogi el len jegy zést kö ve tõ en kerülhet sor. 

(6) Pénz ügyi el len jegy zés re a GF ve ze tõ je és ál ta lá nos
he lyet te se, va la mint az EgO és az ESzO ve ze tõ je jo go sult.
A köte le zett ség vál la ló és az el len jegy zõ ugyan azon gaz da sá gi
esemény re vo nat ko zó an azo nos sze mély nem le het. 

(7) Pénz ügyi sza bály ta lan ság, egyéb pon tat lan ság - így
kü lö nö sen az Ámr. 134. § (9) be kez dé sé ben fog lal tak -
ész le lé se ese tén a pénz ügyi el len jegy zõ az ügy ira tot in téz -
ke dés re in do ko lás sal vissza kül di a szak mai szer ve ze ti
egy ség nek. A szak mai szer ve ze ti egy ség új el já rást in dít,
vagy a ké rel met - a ké rel me zõ egy ide jû ér te sí té se mel lett -
el uta sít ja.

29. §

Amennyi ben a kö te le zett ség vál la lás nem fe lel meg a
R.-ben és je len uta sí tás ban fog lalt elõ írá sok nak és az er rõl
szó ló írá sos tá jé koz ta tás el le né re a kö te le zett ség vál la ló,
fe let te se, il let ve az el len jegy zés re jo go sult fe let te se írás ban
el len jegyzés re uta sít ja, az el len jegy zõ e tény rõl kö teles
ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz tat ni a mi nisz tert.
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Szak mai tel je sí tés iga zo lá sa

30. §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát vagy az elõ irány zat-mó do -
sí tás sal tör té nõ tel je sí tést a szak mai szer ve ze ti egy ség ve -
ze tõ je a GF felé meg kül dött fel jegy zés sel kez de mé nye zi,
amely hez - az elsõ elõ leg, va la mint az elõ fi nan szí ro zás fo -
lyó sí tá sá nak ki vé te lé vel - csa tol ja a 6. szá mú mel lék let sze -
rin ti tel je sí tés iga zo lást 2 pél dány ban. 

(2) A szak mai tel je sí tés iga zo lá sá ra jo go sult

a) a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban meg je lölt
sze mély, en nek hi á nyá ban a kö te le zett ség vál la ló,

b) a PHARE Prog ra mok és az Át me ne ti Tá mo ga tá sok
ese té ben a mi nisz ter ál tal - az Eu ró pai Uni ós elõ csat la ko -
zá si esz kö zök és az Át me ne ti Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak 
pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si 
rend jé rõl szó ló 119/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let alap ján -
ki je lölt Szak mai Prog ram fe le lõs Tiszt ség vi se lõ (SPO), il -
let ve sze mély.

(3) A ki fi ze tés kez de mé nye zé se elõtt a szak mai tel je sí -
tés-iga zo ló el len õriz ni kö te les az Ámr. 135. §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak meg va ló su lá sát, így kü lö nö sen azt,
hogy 

a) a tel je sí tés a szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en,
az el vár ha tó szak mai szín vo na lon, tény le ge sen meg -
történt,

b) a ki fi ze tés re kez de mé nye zett összeg arány ban áll a
tel je sí tés sel,

c) tá mo ga tá si elõ leg el szá mo lá sa ese tén

ca) az el szá mo lás ha tár idõ ben, a szer zõ dés ben fog lal tak 
sze rint meg tör tént,

cb) a be nyúj tott do ku men tu mok meg fe lel nek a szer zõ -
dés ben elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek,

cc) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa a szer zõ dés ben fog lalt
szak mai prog ram nak meg fe le lõ en tör tént.

(4) A be szá mol ta tás ki emelt for má ja a hely szí ni el len õr -
zés. En nek so rán vizs gál ni kell a tá mo ga tás hasz no su lá sát,
a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el kü lö ní tett nyil -
ván tar tást. A hely szí ni el len õr zés ered mé nyé rõl je len tést,
szer zõ dés sze gés ese tén jegy zõ köny vet kell ké szí te ni és azt 
az el len õr zés be fe je zé sét kö ve tõ 5 munkanapon belül át
kell adni az illetékes szakmai vezetõnek.

(5) A szak mai tel je sí tés iga zo lás so rán vég zett el len õr -
zés vagy egyéb el já rás so rán fel tárt, jo go su lat la nul igény -
be vett tá mo ga tás vagy jo go su lat la nul igény be vett más ki -
fi ze tés ese tén a fo lyó sí tást azon na li ha tállyal fel kell füg -
gesz te ni, és a tá mo ga tás vagy más ki fi ze tés vissza té rí té se
iránt a szak mai szer ve ze ti egy ség nek a R. 19. §-ában fog -
lal tak sze rint ha la dék ta la nul intézkedni kell, a GF egyidejû 
értesítése mellett. 

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti in téz ke dést kö ve tõ en az el -
len õr zést vég zõ - a szak mai fe let tes egyet ér té sé vel - fel -
jegy zés ben kez de mé nyez he ti az El len õr zé si Osz tály ve ze -
tõ jé nél a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let sze rin ti vizs gá lat le -
foly ta tá sát. A ja vas lat ról a ve ze tõ elõ ter jesz té se alap ján a
mi nisz ter dönt. 

(7) A tá mo ga tás rész be ni vagy tel jes vissza fi ze té sé nek
össze gét a vissza fi ze tés rõl szó ló ér te sí tés elõ ké szí té se kor a 
meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ írt ka mat tal kell ki -
szá mí ta ni.

(8) Amennyi ben a kö ve te lés be haj tá sa azon na li be sze -
dé si meg bí zás al kal ma zá sá val tör té nik, an nak ér vé nye sí té -
sé rõl - a szak mai ve ze tõ kez de mé nye zé se és összeg-meg -
ha tá ro zá sa alap ján - a GF, il le tõ leg a ke ze lõ szer ve zet in -
téz ke dik és az ered mény rõl tá jé koz tat ja a szak mai szer ve ze ti
egy sé get.

(9) A vissza fi ze tés re kö te le zett - a vissza fi ze té si ha tár -
idõ le jár ta elõtt írás ban be nyúj tott, rész le tes in do ko lást tar -
tal ma zó - ké rel mé re a mi nisz ter és - a mi nisz ter, mint a fe -
je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je ne vé ben - az ál lam -
tit kár rész let fi ze té si ked vez ményt ad hat. A rész let fi ze tés re 
vo nat ko zó dön tést a szak mai szer ve ze ti egy ség ké szí ti elõ
és a kö te le zett ség vál la lás rend jé ben bo csát ja ki ad má nyo -
zás ra. A ki ad má nyo zás után egy má so la ti pél dány meg kül -
dé sé vel a szak mai ve ze tõ kö te les ér te sí te ni a GF-et.
A rész let fi ze tés idõ tar ta ma a 12 hó na pot nem haladhatja
meg.

(10) A szer zõ dés ben a ked vez mé nye zett re meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek ked vez mé nye zett nél
tör té nõ el len õr zé sé ért és a jo go su lat la nul igény be vett
pénz esz köz vissza fi ze té se el ren de lé sé nek kez de mé nye zé -
sé ért, va la mint a vissza vont, de vissza nem fi ze tett összeg
és já ru lé kai be haj tá sá nak kez de mé nye zé sé ért az il le té kes
szak mai szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je a felelõs.

(11) A tá mo ga tá si elõ le gek és az elõ fi nan szí ro zás sal fo -
lyó sí tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá nak el fo ga dá sá ról a
szak mai ve ze tõ a 7. szá mú mel lék let sze rin ti do ku men tu -
mon ad tá jé koz ta tást a GF ré szé re. A tá jé koz ta tást a szak -
mai ve ze tõ kö te les a be szá mo ló és az el szá mo lás be ér ke -
zését - hi ány pót lás ese tén an nak be ér ke zé sét - kö ve tõ
8 napon be lül el jut tat ni a GF részére.

(12) A 2003. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en meg kö tött Pha re társ -
fi nan szí ro zá sú tá mo ga tá si szer zõ dé sek ese té ben a vissza kö -
ve te lés te kin te té ben a jog sza bály sér tõ, nem ren del te tés sze rû 
vagy szer zõ dés el le nes mó don fel hasz nált eu ró pai uni ós for -
rá sok ból szár ma zó és a kap cso ló dó ál la mi tá mo ga tá sok be -
haj tá sá nak el já rá si rend jé rõl szó ló 55/2005. (III. 26.) Korm. 
ren de let sze rint kell el jár ni.

(13) A „Tel je sí tés iga zo lás” szak mai ügy irat ban ma ra dó
pél dá nyá hoz csa tol ni kell a szak mai be szá mo lót és pénz ügyi
el szá mo lást.
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Ér vé nye sí tés

31. §

(1) Az ér vé nye sí tés an nak iga zo lá sa, hogy a szak mai
tel je sí tés iga zo lás alap ján a pénz ügyi in téz ke dés meg te he -
tõ. Az ér vé nye sí tés so rán az ér vé nye sí tõ nek a szak mai tel -
je sí tés iga zo lás alap ján el len õriz ni kell az összeg sze rû sé -
get, a fe de zet meg lé tét, va la mint azt, hogy az elõ írt ala ki
kö ve tel mé nye ket be tar tot ták-e.

(2) Az ér vé nye sí tés re az „Utal vány ren de let” címû,
8. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon ke rül sor.

(3) Ér vé nye sí tõ a GF ve ze tõ je ál tal - az Ámr. 135. §-á nak
(3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint 138. §-ának (2)-(3) be -
kezdésében fog lal tak ra fi gye lem mel - a mun ka kö ri le -
írásban ki je lölt sze mély.

Utal vá nyo zás, utal vány el len jegy zé se

32. §

(1) Utal vá nyo zás ra a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be nem
tar to zó elõ irány za tok fel hasz ná lá sa ese tén a GF ve ze tõ je,
va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ke ze lé sé ért fe -
le lõs he lyet te se jo go sult. Mind két ve ze tõ egy ide jû tá vol lé -
te ese tén az utal vá nyo zá si jog kört a ko or di ná ci ós szak ál -
lam tit kár, tá vol lé té ben a mi nisz ter vagy az ál lam tit kár jo -
go sult gya ko rol ni. Az utal vá nyo zás kü lön írás be li ren del -
ke zés sel, a 8. szá mú mel lék let sze rin ti „Utalványren delet”
út ján tör té nik.

(2) Az utal vány el len jegy zé sé re a GF ve ze tõ je és az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mé lyek jo go sul tak.

(3) Az utal vá nyo zó és az utal vány el len jegy zõ je - ugyan -
azon gaz da sá gi ese mény re vo nat ko zó an - azo nos sze mély
nem le het.

(4) Az utal vány el len jegy zé se so rán az Ámr. 134. §-ban
fog lal tak ér te lem sze rû al kal ma zá sá val kell el jár ni, to váb -
bá meg kell gyõ zõd ni ar ról, hogy a szak mai tel je sí tés iga -
zo lá sa és az ér vé nye sí tés meg tör tént-e.

(5) Az el len jegy zés re jo go sult nak az utal ványt, ha nem
ért vele egyet, ak kor kell el len je gyez nie, ha erre az utal vá -
nyo zó, fe let te se vagy az el len jegy zõ fe let te se írás ban uta sít ja. 
A to váb bi el já rá si sza bá lyok ra az Ámr. 134. § (12) be kez -
désében fog lal ta kat kell al kal maz ni.

V. Fe je zet

A KEZELÕ ÉS KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEZETEK 
FELADATAI

Ke ze lõ szer ve ze tek fel ada tai

33. §

(1) A R. 1. sz. mel lék le té ben fel so rolt szer ve ze tek az ott
meg je lölt elõ irány za tok te kin te té ben ke ze lõ szer ve zet nek
minõsülnek.

(2) A ke ze lõ szer ve zet elõ irány zat ke ze lõi fel ada ta it az
Áht. és az Ámr. elõ írá sa i val össz hang ban, a R., va la mint a
je len uta sí tás ban fog lal tak ér te lem sze rû al kal ma zá sa mel lett 
lát ja el.

(3) Az ál lam tit kár a ke ze lõ szer ve zet tel - va la mennyi ál -
ta la ke zelt elõ irány zat vo nat ko zá sá ban egy ide jû leg - az el -
lá tan dó fel ada tok nak, va la mint a ke ze lõi fel ada tok kal
össze füg gõ jo gok nak és kö te le zett sé gek nek a meg ha tá ro -
zá sá ra együttmûködési megállapodást köt.

(4) Az elõ irány za tok szak mai cél ja i nak és a konk rét ke -
ze lõi fel ada tok nak a meg ha tá ro zá sa, va la mint a ke ze lõ
szer ve zet fel adat el lát ás sal össze füg gés ben fel me rü lõ le bo -
nyo lí tá si költ sé ge i nek biz to sí tá sa cél já ból, mely nek össze -
ge - jog sza bály el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban - leg fel -
jebb a R. 4. § (2) be kez dé sé ben az elõ irány zat meg ha tá ro -
zott mér té ké ig ter jed het, a szakmai szervezeti egység a
kezelõ szervezettel támogatási szerzõdést köt.

(5) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ren dez ni kell az elõ irány -
zat fel hasz ná lá sért fe le lõs szak mai szer ve ze ti egy ség és a
ke ze lõ szer ve zet kö zöt ti együtt mû kö dés rend jét. Egye bek -
ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a je len utasí -
tásban fog lal tak az irány adók.

(6) A ke ze lõ szer ve ze tek ál tal ke zelt elõ irány za tok ese -
té ben a je len uta sí tás III. fe je ze té ben az elõ irány zat mó do -
sí tás sal, il let ve 24. §-ában az elõ irány zat nyi tás sal össze -
füg gés ben sza bá lyo zott fel ada to kat - a ke ze lõ szer ve zet
adatszolgáltatása alapján - a GF látja el.

(7) A ki fi ze té sek - jog sza bá lyi fel ha tal ma zás alap ján
mi nisz te ri ha tás kör ben ki je lölt ke ze lõ szer ve ze tek ese té -
ben - a fe je zet ál tal az elõ irány zat le bo nyo lí tá sa cél já ból
nyi tott elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról köz vet le -
nül ke rül nek tel je sí tés re a ked vez mé nye zet tek ja vá ra a
szám la fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gok ke ze lõ szer ve -
zet re tör té nõ de le gá lá sá val. A R. 2. szá mú mel lék le té ben
ki je lölt köz re mû kö dõ szer ve zet ese té ben az ál ta la az elõ -
irány za ton kezelt forrás elkülönített kezelése céljából
nyittatott lebonyolítási számláról történnek a kifizetések.

(8) A R. 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott elõ -
irány za tok ese té ben az elõ irány zat ked vez mé nye zett je a
vég sõ ked vez mé nye zet tek felé a vele meg kö tött tá mo ga tá -
si szer zõ dés ben fog lal tak kal össz hang ban to vább tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá ra jo go sult. A R. hi vat ko zott be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott elõ irány zat ked vez mé nye zett je nem mi nõ -
sül ke ze lõ szer ve zet nek, rá a je len uta sí tás támogatási
szerzõdés kedvezményezettjére vonatkozó szabályai az
irányadók.

(9) Az ESZA Kht. ve ze tõ je az ESZA Kht. ke ze lé sé be
tar to zó elõ irány za tok ese té ben fe le lõs az el kü lö ní tett
szám la ke ze lé sé nek biz to sí tá sá ért, az elõ irány za tok fe let ti
ren del ke zé si jo go sult sá gok gya kor lá sá ért (kö te le zett ség -
vál la lás, szak mai tel je sí tés iga zo lá sa, utal vá nyo zás), a
pénz ügyi le bo nyo lí tá sért (el len jegy zés, ér vé nye sí tés, utal vány
el len jegy zé se) és a pénz ügyi, szám vi te li el szá mo lá sért.
A szak mai szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek fe le lõs sé ge a fel -
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adat el lát ás szak mai tar tal má nak meg adá sá ra, a dön tésre
elõ ter jesz tett, pá lyá zó kat tar tal ma zó lis ta jóváha gyá sára
ter jed ki.

A Kincs tár, mint jog sza bály ál tal ne ve sí tett ke ze lõ vagy
köz re mû kö dõ szer ve zet

34. §

A Kincs tár köz re mû kö dõ szer ve ze ti fel ada ta it 

a) a 16/38/3 Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás nor ma -
tív tá mo ga tá sa elõ irány zat ese té ben a szo ci á lis fog lal koz -
ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo -
ga tás ról szó ló 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let,

b) a 16/46/1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás elõ irány zat ese -
té ben a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
1997. szó ló XXXI. tör vény, va la mint a gyám ha tó sá gok ról, 
va la mint a gyer mek vé del mi és a gyám ügyi el já rás ról szó ló 
149/1997. (XI. 10.) Korm. ren de let,

c) a 16/46/3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se elõ -
irány zat ese té ben a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer -
mek vé del mi és a gyám ügyi el já rás ról szó ló 149/1997.
(XI. 10.) Korm. ren de let,

d) a 16/46/5 Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga -
tá sa elõ irány zat ese té ben a sú lyos moz gás kor lá to zott sze -
mé lyek köz le ke dé si ked vez mé nye i rõl szó ló 164/1995.
(XII. 27.) Korm. ren de let,

e) a 16/46/7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te -
lé nek cél zott tá mo ga tá sa elõ irány zat ese té ben a hall ga tói
hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról szó ló 86/2006.
(IV. 12.) Korm. ren de let, il let ve

f) a 16/48/1 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma -
tív ál la mi tá mo ga tá sa és a 16/48/3 Egy há zi szo ci á lis in téz -
mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se elõ irány za tok ese té ben a
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a
fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl,
to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl szó ló
188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let
ki je lö lé se alap ján lát ja el.

35. §

(1) A la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ci á lis tá mo -
ga tá sá ról szó ló 231/2006. (XI. 22.) Korm. ren de let 9. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a R. 1. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott, 16/92 Hoz zá já ru lás a la -
kos sá gi ener gia költ sé gek hez elõ irány zat ke ze lõi fel ada ta it 
a Kincs tár lát ja el. 

(2) Az elõ irány zat nak a Kincs tár ren del ke zé si jo go sult -
sá gá ba tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ra tör té nõ meg nyi tá sá ról a GF a Kincs tár havi
adat szol gál ta tá sa alap ján gon dos ko dik.

(3) A Kincs tár ve ze tõ je az elõ irány zat te kin te té ben fe -
lelõs az el kü lö ní tett szám la ke ze lé sé nek biz to sí tá sá ért, az

elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gok rész le ges
gya kor lá sá ért (szak mai tel je sí tés iga zo lá sa, utal vá nyo zás), 
a pénz ügyi le bo nyo lí tá sért (el len jegy zés, ér vé nye sí tés,
utal vány el len jegy zé se) és a pénz ügyi, szám vi te li el szá -
mo lá sért. A kö te le zett ség vál la lá si jo got - a gáz- és táv hõ -
szol gál ta tók ál tal a 2007. év ben igény be ve he tõ elõ leg rõl
szó ló 353/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben fog lal tak kal
össz hang ban - az elõ leg re és a rend kí vü li elõ leg re vo nat -
ko zó ké re lem be nyúj tá sa ese tén egy sze rû sí tett ha tá ro zat
for má já ban a mi nisz ter, a szol gál ta tók kal kö tött há rom ol -
da lú meg ál la po dás ke re té ben a mi nisz ter a Kincs tár el nö -
ké vel közösen gyakorolja.

Re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok 
(to váb bi ak ban: RMK-k)

36. §

A R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ ki je lö lés alap ján a 
16/38/1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá -
sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás elõ irány zat ese té ben a köz -
re mû kö dõi fel ada to kat az RMK-k lát ják el. A köz re mû kö -
dõi fel ada tok el lá tá sá ra a je len uta sí tás II. RÉSZ-ében sza -
bá lyo zott mó don ke rül sor.

Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal 
(to váb bi ak ban: FSZH)

37. §

A R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ ki je lö lés alap ján a 
16/61 OÉT, ÁPB-k szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sa
elõ irány zat ese té ben a köz re mû kö dõi fel ada to kat az FSZH 
lát ja el. A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá ra a je len uta -
sítás II. RÉSZ-ében sza bá lyo zott mó don ke rül sor.

VI. Fe je zet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Kö ve te lé sek ke ze lé se

38. §

(1) A mi nisz té ri um kö ve te lé se i rõl le mon da ni - tör vény
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban - nem lehet.

(2) Ha a pá lyá zat út ján el nyert köz pon ti költ ség ve té si
tá mo ga tást jo go su lat lan igény be vé tel vagy fel hasz ná lás
mi att a mi nisz té ri um, il le tõ leg ke ze lõ vagy köz re mû kö dõ
szer ve zet köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban kö ve te li
vissza és a kö ve te lést a kö te le zett ha tár idõ ben nem telje -
síti, a kö ve te lés köztar to zás nak mi nõ sül, me lyet az Adó-

496 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal meg ke re sés re adók mód -
já ra hajt be.

(3) A kis össze gû (100 000 Ft-ot meg nem ha la dó) kö ve -
te lést be haj tás ra elõ ír ni nem kell. A szak mai szer ve ze ti
egy ség a kö ve te lés tel je sí té sé re tör té nõ egy sze ri írás be li
fel hí vás adós (ked vez mé nye zett) felé tör té nõ meg kül dé sét
kö ve tõ en a be haj tás ered mé nyes sé gé rõl írás ban tájékoz -
tatni kö te les a GF-et.

(4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so -
rán a ke let ke zett kö ve te lé sek rõl a szak mai szer ve ze ti egy -
ség, il le tõ leg a ke ze lõ szer ve zet fo lya ma tos nyil ván tar tást
kö te les ve zet ni, ami alap ján a GF-et - a szám vi te li nyil ván -
tar tás ban való rög zí tés ér de ké ben -fo lya ma to san ér te sí te ni
kö te les. Az elõ le gek kel és az elõ fi nan szí ro zás út ján fo lyó -
sí tott össze gek kel tör té nõ el szá mo lás ról a szak mai szer -
vezeti egy ség a GF-et a 7. sz. mel lék let meg kül dé sé vel ér -
te sí ti.

(5) Az elõ le gek fo lyó sí tá sa és az elõ fi nan szí ro zás mi att
ke let ke zõ kö ve te lé sek rõl a GF, il le tõ leg a ke ze lõ szer ve zet 
nyil ván tar tást ve zet, me lyet leg alább ne gyed éven ként
egyez tet a szak mai szer ve ze ti egy ség gel. A nyil ván tar tás
for má ját a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó ha -
tá lyos Szám la rend tar tal maz za.

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
nyil vá nos sá gá val össze füg gõ sza bá lyok

39. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si alap -
ok má nyát az ele mi költ ség ve tés jó vá ha gyá sát kö ve tõ har -
min ca dik na pig a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni. 
A köz zé té telt a GF kez de mé nye zi.

(2) A tár sa dal mi szer ve ze tek, ala pít vá nyok, köz ala pít -
vá nyok, köz hasz nú tár sa sá gok, egy há zak, egy há zi jogi
sze mé lyek és azok szer ve ze ti egy sé gei, va la mint köz tes tü -
le tek ré szé re jut ta tott ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ada -
tai - a szo ci á lis hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív tá mo ga tá sa
ki vé te lé vel - a mi nisz té ri um hon lap ján ke rül nek köz zé té -
tel re. Az ada tok össze gyûj té se és a köz zé té tel a Tár sa dal mi 
Pár be széd és Ci vil Kap cso la tok Fõ osz tály feladata.

(3) Az Áht. 15/A. és 15/B. §-ai ban meg ha tá ro zott köz -
zé té tel rõl a GF a kö te le zett ség vál la lás-nyil ván tar tás alap ján
gon dos ko dik.

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó
költ sé gek

40. §

(1) Kincs tár felé az SZMM fo rint fo lyó szám lá i val
össze füg gõ szol gál ta tá sok után az Ámr. 24. szá mú mel lék -
le te sze rin ti össze gek ben dí jat, ju ta lé kot kell fi zet ni. 

(2) Az elõ irány za to kat ter he lõ, a R. 4. §-ában meg ha tá -
ro zott mér té kû ke ze lé si költ sé gek tar tal maz zák a szak mai
fel adat el lá tá sá nak min den költ sé gét, így a köz re mû kö dõ
szer ve zet bo nyo lí tá si költ sé ge it, az el len õr zé si, a mo ni tor ing
és a kom mu ni ká ci ós költ sé ge ket is, va la mint a Kincs tár
ál tal az Ámr. 108/A. §-a sze rint fel szá molt dí ja kat.

(3) A Kincs tár ál tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
dí jak, ju ta lé kok fe de ze tét - a 16/92 Hoz zá já ru lás a la kos sá -
gi ener gia költ sé gek hez és a 16/56/7 Roma Ok ta tá si Alap
tör vé nyi so rok ki vé te lé vel - el sõ sor ban a 16/37 MÁK
tranz ak ci ós díj elõ irány za ton ren del ke zés re álló for rás ter -
hé re kell biz to sí ta ni. Amennyi ben a kincs tá ri dí jak össze ge 
év köz ben meg ha lad ja az elõ irány za ton ren del ke zés re álló
ke re tet, fe de ze te fõ sza bály ként an nak az elõ irány zat nak a
ter hé re ke rül biz to sí tás ra, mely hez kap cso ló dó an a ki adás
fel me rült. Az il le té kes szak ál lam tit kár az ál ta la fel ügyelt
más fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re is engedélyez -
heti, il let ve kez de mé nyez he ti a fe de zet biztosítását.

VII. Fejezet

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELÕZETES 
ÉS UTÓLAGOS VEZETÕI ELLENÕRZÉS, 

A FELHASZNÁLÁS ELLENÕRZÉSE 
ÉS A BESZÁMOLTATÁS

A fo lya mat ba épí tett elõ ze tes, utó la gos ve ze tõi
el len õr zés ál ta lá nos sza bá lyai

41. §

(1) A fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -
len õr zés (a to váb bi ak ban FEUVE) a mi nisz té ri u mon be lül
az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben a gaz -
dál ko dá sért fe le lõs szak mai szer ve ze ti egy sé gek (ide ért ve
szak ál lam tit ká rok, ál lam tit kár és mi nisz ter) és a GF ál tal
foly ta tott elsõ szin tû pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si
rend szer, mely nek cél ja a ren del ke zés re álló for rá sok sza -
bály sze rû, sza bá lyo zott, gaz da sá gos, ha té kony és ered mé -
nyes fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sa. A pénz ügyi irá nyí tá si és 
el len õr zé si fel ada tok ma guk ban foglalják

a) a pénz ügyi dön té sek és do ku men tu mok el ké szí té sét
(ide ért ve a költ ség ve té si ter ve zés, a kö te le zett ség vál la lá -
sok, a szer zõ dé sek, a ki fi ze té sek, a sza bály ta lan ság mi at ti
vissza fi ze té sek do ku men tu ma it is)

b) az elõ ze tes és utó la gos pénz ügyi el len õr zést, a pénz -
ügyi dön té sek sza bály sze rû sé gi és sza bá lyo zott sá gi szem -
pont ból tör té nõ jó vá ha gyá sát, il let ve el len jegy zé sét, 

c) a gaz da sá gi ese mé nyek el szá mo lá sát (a ha tá lyos jog -
sza bá lyok nak meg fe le lõ könyv ve ze tés és be szá mo lás)
az a)-c) pon tok ban sze rep lõ fel adat kö rök el kü lö ní té se
mel lett.
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(2) A pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend szer nek biz -
to sí ta nia kell, hogy

a) a mi nisz té ri um va la mennyi, gaz dál ko dás sal kap cso -
la tos te vé keny sé ge és cél ja össz hang ban le gyen a sza bály -
sze rû ség, sza bá lyo zott ság és meg bíz ha tó gaz dál ko dás el -
ve i vel,

b) az esz kö zök kel és for rá sok kal való gaz dál ko dás ban
ne ke rül jön sor pa zar lás ra, vissza élés re, ren del te tés el le nes
fel hasz ná lás ra,

c) meg fe le lõ, pon tos és nap ra kész in for má ci ók áll ja nak
ren del ke zés re a költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sá val kap -
cso la to san,

d) a FEUVE har mo ni zá ci ó já ra és össze han go lá sá ra vo -
nat ko zó irány el vek vég re haj tás ra ke rül je nek,

e) a ren del ke zés re álló esz kö zök és for rá sok a sza bály -
sze rû ség, sza bá lyo zott ság és meg bíz ha tó gaz dál ko dás el -
ve i vel össz hang ban ke rül je nek fel hasz ná lás ra.

A FEUVE el já rá si sza bá lyai

42. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból fo lyó sí tott tá -
mo ga tá sok el len õr zé se so rán a R. 21. §-ában fog lal tak fi -
gye lem be vé te lé vel kell el jár ni.

(2) A pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si fel ada tok

a) a pénz ügyi dön té sek do ku men tu ma i nak el ké szí té sét
és el len õr zé sét il le tõ en 

aa) a költ ség ve té si ter ve zés a GF és a szak mai szerve -
zeti egy sé gek fel ada ta - el len õr zi ál lam tit kár,

ab) az elõ irány zat-fel hasz ná lá si, il let ve fi nan szí ro zá si
terv el ké szí té se és vég re haj tá sa a szak mai szer ve ze ti egy -
ség fel ada ta - el len õr zi a szak te rü le tet fel ügye lõ szak ál -
lam tit kár;

ac) a kö te le zett ség vál la lás sza bály sze rû elõ ké szí té se,
in dí tá sa, a kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sa, a szer -
zõ dés tar tal mi elõ- és el ké szí té se, a ked vez mé nye zett be -
szá mol ta tá sa és pénz ügyi el szá mol ta tá sa, a tel je sí té sek
iga zo lá sa, a sza bály ta lan ság mi at ti vissza fi zet te té sek do -
ku men tu ma i nak el ké szí té se és a jo go su lat la nul igény be -
vett tá mo ga tás vissza vo ná sá val kap cso la tos el já rás kez de -
mé nye zé se a szak mai szer ve ze ti egy ség fel ada ta - ellen -
õrzi a szak te rü le tet fel ügye lõ szak ál lam tit kár;

ad) a szer zõ dés jogi el len jegy zé se a Jogi Fõ osz tály fel -
ada ta - el len õr zi a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár;

ae) az elõ irány za tok (kö te le zett ség vál la lás) nyil ván tar -
tá sa, a kö te le zett ség vál la lás tel je sí té sé hez szük sé ges for -
rás ren del ke zés re ál lá sá nak és a ki fi ze tés kez de mé nye zé -
sé hez kap cso ló dó do ku men tu mok tel jes sé gé nek el len õr -

zé se (ér vé nye sí tés) a GF, azon be lül az EgO ve ze tõ jé nek a
fel ada ta - el len õr zi a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár;

af) a ked vez mé nye zet tek ada tai nyil vá nos ság ra ho za ta -
lá nak elõ ké szí té se és az elõ ké szí tett ada tok át adá sa a hi va -
ta li el já rá si rend ben tör té nõ meg je len te tés re a GF fel ada ta
- el len õr zi a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár;

b) az elõ ze tes pénz ügyi el len õr zés ke re té ben a pénz ügyi 
dön té sek sza bály sze rû sé gi és sza bá lyo zott sá gi szem pont -
ból tör té nõ jó vá ha gyá sa, il let ve el len jegy zé se a GF ve ze -
tõ jé nek a fel ada ta - el len õr zi a ko or di ná ci ós szakállam -
titkár;

c) a gaz da sá gi ese mé nyek el szá mo lá sát biz to sí tó fel ada -
to kat, így

ca) a kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sát, va la mint a 
ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ könyv ve ze tést a GF
és a ke ze lõ szer ve zet vég zi - el len õr zi a ko or di ná ci ós szak -
ál lam tit kár,

cb) az ele mi be szá mo lót - a szak mai szer ve ze ti egy sé -
gek be szá mo lói alap ján - az ESzO ál lít ja össze - el len õr zi a 
GF ve ze tõ je és a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár.

(3) A be szá mol ta tás a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott
- a 9. szá mú mel lék let nek meg fe le lõ - szak mai be szá mo ló -
nak és pénz ügyi el szá mo lás nak a szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gek kel tör té nõ össze ha son lí tá sá ból, az
eset le ges hi ány pót lá sok be ké ré sé bõl, a fel ada tok határ -
idõre, meg fe le lõ mi nõ ség ben és mennyiségben történt
teljesítésének megállapításából áll.

VIII. Fe je zet

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÁS,
ZÁRSZÁMADÁS, ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNY

MEGÁLLAPÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA 

Költ ség ve té si be szá mo lás, zár szám adás

43. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té sé nek
tel je sí té sé rõl ké szü lõ év kö zi és éves be szá mo ló kat a GF - a 
szak mai szer ve ze ti egy sé gek és ke ze lõ szer ve ze tek be szá -
mo ló it és adat szol gál ta tá sát fi gye lem be véve - ál lít ja össze
és ál lam tit ká ri jóváhagyást követõen küldi meg a PM
részére.

(2) A szám sza ki költ ség ve té si be szá mo lók el ké szí té sé re 
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok Szám vi te li Po li ti ká ja és Számlarendje rögzíti.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si be -
szá mo ló já nak szö ve ges in dok lá sát a szak mai szer ve ze ti
egy sé gek és a ke ze lõ/köz re mû kö dõ szer ve ze tek bevoná -
sával a GF készíti el.
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Elõ irány zat-ma rad vány meg ál la pí tá sa, fel hasz ná lá sa

44. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vá nyát a GF
a szak mai szer ve ze ti egy sé gek kel és a ke ze lõ szer ve ze tek -
kel a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-ig tör té nõ egyez te tést
követõen állítja össze.

(2) Az elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás so rán kö te le -
zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad vány nak tekin -
tendõ

a) az a tárgy év ben szer zõ dés alap ján be folyt be vé tel,
amely bi zo nyí tot tan a be vé tel el len szol gál ta tá sa ként tel je -
sí ten dõ ki adá sok ra a kö vet ke zõ évben kerül felhasz -
nálásra,

b) a kö te le zett ség vál la lá sok azon ál lo má nya, mely re a
kö te le zett ség vál la lás a tárgy évi elõ irány zat ter hé re tör tént
és a tel je sí tés a tárgy év ben nem valósult meg.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány zat-ma -
rad vá nyát - a fe je zet (össze sí tett) elõ irány zat ma rad vá nyá -
nak PM, il let ve Kor mány ál tal tör té nõ jó vá ha gyá sát kö -
vetõ 15 na pon be lül - az ál lam tit kár hagy ja jóvá.

(4) Az elõ irány zat-ma rad vá nyok fel hasz ná lá sá ra az
Áht. 93. §-ának (6), (7), (10) és (11) be kez dé sé ben, va la -
mint az Ámr. 51. § (4) be kez dé sé ben és a 65-67. §-ai ban
elõ írt sza bá lyok az irányadók.

(5) A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat-ma rad vány ról ki fi ze tés a tárgy évet kö ve tõ év ben
csak az elõ irány zat mó do sí tá sát kö ve tõ en, - a R. 5. §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé te lek kel - leg késõbb jú ni us
30-áig tel je sít he tõ.

(8) Elõ irány zat-ma rad ványt ter he lõ ki fi ze tés tárgy évi
elõ irány zat ter hé re nem tel je sít he tõ.

(9) A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma -
rad vány ter hé re - amennyi ben a kö te le zett ség vál la lás meg -
hi ú sul vagy a fel hasz ná lás össze ge ki sebb a jó vá ha gyott
elõ irány zat nál - újabb kö te le zett ség a pénz ügy mi nisz ter
en ge dé lyé vel vál lal ha tó. A ké re lem elõ ké szí té se a szak mai 
vezetõ feladata, a kérelmet a GF nyújtja be a PM felé.

XI. Fe je zet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

45. §

(1) Az ESZA Kht. ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus pá lyá -
zat-ke ze lõ rend szer (EPER) 2008. évi egy sze ri regisztrá -
ciós díja 3 000 forint.

(2) A je len uta sí tás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
min den ko ri éves Kvtv., az Áht., az Ámr., a köz be szer zé -
sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény, va la mint az

SZMSZ és az egyéb vo nat ko zó bel sõ uta sí tá sok, sza bály -
za tok elõírásait kell alkalmazni. 

(3) A je len uta sí tás ban fog lal ta kat az SZMM-re vo nat -
ko zó rész le tes gaz da sá gi ügy rend fi gye lem be vé te lé vel
kell végrehajtani.

II. RÉSZ

AZ EGYES FEJEZETI KEZELÉSÛ
ELÕIRÁNYZATOK RÉSZLETES

FELHASZNÁLÁSI TERVE, KÜLÖNÖS ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK

16.3. Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 437 700

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 0

Be vé te li elõ irány zat (MPA): 1 437 700

Az elõ irány zat cél ja az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat 
(to váb bi ak ban: ÁFSZ) in for ma ti kai és in gat lan fej lesz té si
igé nye i nek meg va ló sí tá sát szol gá ló pénz ügyi fe de zet biz -
to sí tá sa. E cél nak meg fe le lõ en az elõ irány zat épí té si be ru -
há zás, kis ér té kû tár gyi esz köz elsõ be szer zé sé hez kap cso -
ló dó do lo gi ki adás, in gat lan felújítás, valamint informa -
tikai fejlesztés célokra használható fel.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak alap já ul az éves In for -
ma ti kai Fej lesz té si Terv és az éves Épí té si, Be ru há zá si és
In gat lan Fel újí tá si Terv szol gál Az éves In for ma ti kai Fej -
lesz té si Terv tar tal má ra vo nat ko zó ja vas la tot a Fog lal koz -
ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (to váb bi ak ban: FSZH) az In for -
ma ti kai Fej lesz té si Ta nács adó Tes tü let vé le mé nyé nek ki -
ké ré sé vel ál lít ja össze az ÁFSZ egé szét érin tõ köz pon ti
fej lesz té si kon cep ci ók alap ján. Az éves Épí té si, Beruhá -
zási és In gat lan Fel újí tá si Terv ja vas la tot ugyan csak az
FSZH ál lít ja össze az ÁFSZ in téz mé nye i nek kö ré ben vég -
zett fel mé rés alap ján, az ál ta luk be nyúj tott igé nyek, ja vas -
la tok fe lül vizs gá la tát követõen. Az elõirányzatnak infor -
ma tikai és ingatlan fejlesztési célok közötti megosz tásáról
az államtitkár dönt.

A ja vas lat nak tar tal maz nia kell

a) az In for ma ti kai Fej lesz tés ese té ben:

- az elõ zõ év rõl át hú zó dó, kö te le zett ség vál la lás sal ter -
helt ke ret össze gét, fel ada ton ként (té mán ként) is mer tet ve
azok tar tal mát;

- a ren del ke zés re álló in for ma ti kai fej lesz té si ke ret ter -
hé re meg va ló sí ta ni ja va solt fel ada tok rész le tes le írá sát, in -
dok lá sát, va la mint azok ter ve zett (igé nyelt) ki adá sát;

b) az Épí té si be ru há zás, in gat lan fel újí tás ese té ben:

- az elõ zõ év rõl át hú zó dó, kö te le zett ség vál la lás sal ter -
helt ke ret össze gét, in téz mé nyen ként is mer tet ve a vég re -
haj tan dó be ru há zá si, fel újí tá si mun ká la to kat;
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- a ren del ke zés re álló be ru há zá si, fel újí tá si elõ irány zat
ter hé re meg va ló sí ta ni ja va solt be ru há zá si, fel újí tá si mun -
ká la tok rész le tes is mer te té sét, in dok lá sát in téz mé nyen ként,
va la mint ezek ter ve zett (igé nyelt) ki adá sát.

A terv ja vas la tok össze ál lí tá sá nak ha tár ide je: tárgy év
feb ru ár 28. 

Az in for ma ti kai és in gat lan fej lesz té si fel ada tok meg va -
ló sí tá sá ért az FSZH, va la mint az FSZH ál tal ja va solt és jó -
vá ha gyott, az is mer te tett cé lok ra in téz mé nyi be ru há zá si,
fel újí tá si, do lo gi elõ irány zat tal rendelkezõ intézmény(ek)
felelõs(ek).

Amennyi ben év köz ben a fej lesz té si ter vek ben meg ha -
tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa so rán olyan vál to zá sok kö -
vet kez nek be, me lyek az egyes fel hasz ná lá si cé lok hoz ren -
delt ke re tek mó do sí tá sát te szik szük sé ges sé, úgy e mó do sí -
tá si ja vas la tok el ké szí té se - az éves In for ma ti kai Fej lesz té -
si Terv te kin te té ben az In for ma ti kai Fej lesz té si Ta nács adó
Tes tü let vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel - az FSZH fel ada ta.
A mó do sí tó ja vas lat nak tar tal maz ni kell a fedezet részletes 
leírását, indoklását, valamint a módosított keretösszeget.

Az éves fej lesz té si ter ve ken be lül az egyes fel ada tok kö -
zöt ti ke ret mó do sí tá so kat - a GF vé le mé nye zé sét kö ve tõ en -
az ál lam tit kár hagy ja jóvá.

Az In for ma ti kai Fej lesz té si Ta nács adó Tes tü let az
FSZH fõ igaz ga tó já nak ta nács adó szer ve. A Tes tü let tag ja -
i nak szá ma öt fõ, a ta gok so rá ba egy fõt a mi nisz ter, egy fõt 
a GF ve ze tõ je, há rom fõt az FSZH fõigazgatója jelöl ki.

Az FSZH kö te les - a jó vá ha gyott fej lesz té si terv alap -
ján - ki ér te sí te ni a fel ada tot meg va ló sí tó in téz ményt a fel -
adat el lá tá sá hoz jó vá ha gyott ke ret(ek)rõl.

Az in for ma ti kai és in gat lan fej lesz té sek meg va ló sí tá sá -
ért fe le lõs in téz mény a jó vá ha gyott fej lesz té si terv ér te sí té -
sé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ en a fe je ze ti kezelésû elõ -
irányzat terhére

a) a köz be szer zé si el já rás alá nem tar to zó összeg ha tá rig
a meg kö tött szer zõ dé se ket 15 na pon be lül,

b) a köz be szer zé si el já rás alá tar to zó összeg ha tár ese tén a 

- a meg hir de tés,

- aján la ti bon tá si jegy zõ könyv,

- ered mény ki hir de té si jegy zõ könyv,

- meg kö tött szer zõ dés
do ku men tu ma it az el já rás fá zi sa it kö ve tõ 10 na pon be lül
kö te les meg kül de ni az FSZH ré szé re. 

Az FSZH a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu mát (szer -
zõ dés, szám la, meg ren de lés) az elõ irány zat mó do sí tá si ja -
vas lat mel lék le te ként egy má so la ti pél dány ban köteles
megküldeni a GF-nak.

A fej lesz té si prog ram ból meg va ló su ló in téz mé nyi be ru -
há zá sok, fel újí tá sok, szol gál ta tá sok ese té ben a köz be szer -
zé si, köz pon to sí tott be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ért a
megvalósító intézmény(ek) felelõs(ek).

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa az in for ma ti kai fej lesz té -
se ket, il let ve a be ru há zá si, fel újí tá si fel ada to kat meg va ló -
sí tó fe je ze ten be lü li in téz mé nyek hez tör té nõ fel ügye le ti
szer vi ha tás kör ben vég re haj tott elõ irány zat-át cso por to sí -
tás sal tör té nik.

Az MPA-ból a for rás köz vet le nül az in for ma ti kai, il let -
ve in gat lan be ru há zá so kat, fel újí tá so kat meg va ló sí tó in -
téz mé nyek hez ke rül át uta lás ra. Az MPA a jó vá ha gyott
elõ irány za tok alap ján tárgy év november 30-ig teljesít át -
utalásokat.

Az in for ma ti kai, va la mint az in gat lan be ru há zá si, fel újí -
tá si fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges, a meg va ló sí tó in téz -
mé nyek re vo nat ko zó an vég re haj tan dó elõ irány zat át cso -
por to sí tá si ja vas la tot ki emelt ki adá si, il let ve be vé te li elõ i -
rány za ton kén ti bontásban az FSZH készíti el és a GF ve -
zetõje engedélyezi.

Amennyi ben év köz ben a fej lesz té si ter vek ben meg ha -
tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa so rán olyan vál to zá sok kö -
vet kez nek be, ame lyek érin tik a már vég re haj tott elõ irány -
zat-mó do sí tá so kat is, az FSZH fel ada ta a szük sé ges kor -
rek ci ók elvégzésének a kezdeményezése. 

Az FSZH-nak az en ge dé lye zett in for ma ti kai fej lesz té -
sek, va la mint az in gat lan be ru há zá sok és fel újí tá sok elõ -
irány zat mó do sí tá sa i ról nyilvántartást kell vezetni.

A GF-en is ve zet ni kell az in for ma ti kai fej lesz tés sel, va -
la mint az in gat lan be ru há zás sal, fel újí tás sal kap cso la tos
elõ irány zat nyil ván tar tást. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat -
ból a meg va ló sí tó in téz mény(ek)hez át cso por to sí tott és
így elõ irány zat tal ren del ke zõ in téz mény szin tén kö te les
vezetni a kötelezettségvállalások nyilvántartását. 

Az in téz mé nyi szin tû elõ irány zat-mó do sí tás, va gyis a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból az in for ma ti kai fej lesz té -
sek, va la mint az in gat lan be ru há zá sok, fel újí tá sok meg va -
ló sí tá sá ért fe le lõs in téz mény hez tör té nõ fel ügye le ti szer vi
ha tás kör ben vég re haj tan dó át cso por to sí tás bo nyo lí tá sa,
nyil ván tar tá sa - ide ért ve az in téz mé nyi szin tû elõ irány -
zat-mó do sí tás ról a Ma gyar Ál lam kincs tár (továbbiakban:
Kincstár) és az érintett intézmény értesítését - a GF fel -
adata.

A GF kö te le zett sé ge az MPA Alap ke ze lõ Fõ osz tály
írás be li ér te sí té se az elõ irány zat-mó do sí tás vég re haj tá sá -
ról, va la mint fel ké ré se a pénz ügyi fe de zet nek az in for ma ti -
kai fej lesz té sek, va la mint az in gat lan be ru há zá sok, fel újí tá sok
meg va ló sításá ért fe le lõs in téz mény(ek)hez - el kü lö ní tett
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ál la mi pénz alap ból tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si és/vagy fel -
hal mo zá si célú ki adás ként - tör té nõ át uta lá sá ra.

A GF a gaz da sá gi fõ igaz ga tó ál tal en ge dé lye zett elõ -
irány zat mó do sí tás, va la mint a Kincs tár ál tal vissza iga zolt
- vég re haj tott - elõ irány zat mó do sí tás egy pél dá nyát az
FSZH-nak nyil ván tar tás ba vétel céljára átadja. 

Az in téz ke dé sek alap do ku men tu mai:

a) A jó vá ha gyott éves In for ma ti kai Fej lesz té si, va la mint 
Épí té si, Be ru há zá si és In gat lan Fel újí tá si Terv;

b) A meg va ló sí tó in téz mény ál tal meg kö tött szer zõ dés,
szám la vagy a köz be szer zé si el já rás ered mé nyé nek do ku -
men tu mai;

c) A GF ve ze tõ jé nek az elõ irány zat-mó do sí tás ra vo nat -
ko zó en ge dé lye.

A GF a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re tel je sí tett
elõ irány zat-mó do sí tá so kat a Kincs tár ral, az FSZH-val és a
fej lesz té sek meg va ló sí tá sá ért fe le lõs in téz mé nyek kel, az
MPA-hoz kap cso ló dó át uta lá so kat az MPA Alap ke ze lõ
Fõ osz tállyal kö te les igény sze rint, de mi ni mum ne gyed -
éven ként, a negyedévet követõ hó 15-ig egyeztetni.

A fej lesz té sek meg va ló sí tá sá ért fe le lõs in téz mény az
FSZH-nak kö te les éven te be szá mol ni a fel ada tok vég re -
haj tá sá ról az évet követõ január 15-ig.

A szak mai be szá mo ló mel lék le tét kell, hogy ké pez ze a
fej lesz té si ter vek ben meg ha tá ro zott, fe la da ton kén ti ke re -
tek ter hé re vál lalt kö te le zett sé gek és a tény le ge sen telje -
sített kifizetések kimutatása.

Az FSZH a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 20-ig az
ÁFSZ-re vo nat ko zó an össze ál lí tott szö ve ges, szám sza ki
be szá mo lót ké szít. A be szá mo lót az ál lam tit kár hagyja
jóvá.

Az elõ irány za tot ke ze lé si költ ség nem ter he li.

16.4. Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû köd te té sé nek
ki egé szí té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 237 500

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 0

Be vé te li elõ irány zat (MPA): 237 500

Az elõ irány zat cél ja az ÁFSZ in téz mé nyei mû kö dé si
költ ség ve té sé ben nem ter vez he tõ év kö zi rend kí vü li fel -
ada tok el lá tá sá nak biz to sí tá sa, va la mint az ÁFSZ egé szét
érin tõ és az SZMM ál tal vál lalt szer zõ dé ses kö te le zett ség
alap ján köz pon ti lag tel je sí ten dõ ki fi ze té sek pénz ügyi fe -
de ze té nek meg te rem té se.

Az elõ irány zat fel hasz ná lás alap já ul a mun ka erõ-pi a ci
szer ve zet mû kö dé si tar ta lé ká nak éves fel osz tá si ter ve

szolgál. Az éves terv tar tal má ra vo nat ko zó ja vas la tot az
ÁFSZ egé szét érin tõ en az FSZH ál lít ja össze a be nyúj tott
igé nyek, ja vas la tok alap ján.

A ja vas lat össze ál lí tá sá nak ha tár ide je: tárgy év feb ru ár 20.

Az IFO ál tal vé le mé nye zett éves ke ret fel osz tá si terv ja -
vas la tot és an nak év kö zi mó do sí tá sa it a GF ve ze tõ jé nek ja -
vas la tá ra az ál lam tit kár hagy ja jóvá.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa a fel ada to kat meg va ló sí tó
ÁFSZ in téz mé nye(i) ja vá ra vég re haj tott elõ irány zat-át cso -
por to sí tás sal tör té nik.

Az MPA-ból a for rás köz vet le nül a rend kí vü li fel ada tot
el lá tó in téz mény(ek)hez ke rül át uta lás ra.

Az elõ irány zat mó do sí tá si ja vas lat alap já ul az in téz mé -
nyek ál tal az FSZH-hoz be nyúj tott - in dok lás sal alá tá -
masz tott - igé nyek, ké rel mek, szám lák, szer zõ dé sek szol -
gál nak.

A kö te le zett ség vál la lás do ku men tu mát az FSZH az elõ -
irány zat mó do sí tá si ja vas lat mel lék le te ként egy má so la ti
pél dány ban a GF-nek kül di meg.

A rend kí vü li fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges, a meg va -
ló sí tó in téz mé nyek re vagy az ÁFSZ egé szét érin tõ, az
FSZH ál tal ki emelt ki adá si, il let ve be vé te li elõ i rány za ton -
kén ti bon tás ban el ké szí tett elõ irány zat mó do sí tá si javas -
latot a GF ve ze tõ je en ge dé lye zi.

A GF kö te le zett sé ge az MPA Alap ke ze lõ Fõ osz tály
írás be li ér te sí té se az elõ irány zat-mó do sí tás vég re haj tá sá ról,
va la mint fel ké ré se a pénz ügyi fe de zet nek az ÁFSZ tar ta lé ka 
meg va ló sí tá sá ért fe le lõs in téz mény(ek)hez - el kü lö ní tett ál -
la mi pénz alap ból tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si és/vagy fel -
hal mo zá si célú ki adás ként - tör té nõ át uta lá sá ra. Az MPA a
jó vá ha gyott elõ irány za tok alap ján leg fel jebb tárgy év no -
vem ber 30-ig tel je sít át uta lá so kat.

Az in téz ke dé sek alap do ku men tu mai:

a) Az FSZH ál tal be nyúj tott elõ irány zat-mó do sí tá si ja -
vas lat;

b) A meg va ló sí tó in téz mény ál tal meg kö tött szer zõ dés,
szám la vagy a köz be szer zé si el já rás ered mé nyé nek do ku -
men tu mai;

c) A gaz da sá gi fõ igaz ga tó elõ irány zat-mó do sí tás ra vo -
nat ko zó en ge dé lye.

A GF a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re tel je sí tett
elõ irány zat-mó do sí tá so kat a Kincs tár ral, az FSZH-val és
az MPA-hoz kap cso ló dó át uta lá so kat az MPA Alap ke ze lõ
Fõ osz tállyal kö te les igény sze rint, de mi ni mum ne gyed -
éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó 15-ig egyez tet ni.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról az FSZH a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 15-ig kö te les be szá mol ni. Az FSZH ál tal
össze ál lí tott be szá mo lót az ál lam tit kár hagy ja jóvá.

Az „ÁFSZ mû kö dé si tar ta lé ka” fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ból in téz mény(ek)hez elõ irány zat mó do sí tás sal
le adott elõ irány za tok mér té ké ig - a sa ját sza bály za tá ban
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meg ha tá ro zot tak sze rint - az adott in téz mény gya ko rol ja a
kötelezettségvállalási jogkört.

Az ÁFSZ mû kö dé si tar ta lé ka fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat ból a fel ada tot meg va ló sí tó in téz mény hez elõ irány zat
mó do sí tás sal le adott elõ irány zat mér té ké ig a közbeszer -
zési el já rás le foly ta tá sá ért a meg va ló sí tó in téz mény(ek) fe -
le lõs(ek).

Az elõ irány za tot ke ze lé si költ ség nem ter he li.

16.7.2.1. Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós
tör vény al kal ma zá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 529 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 164 000

Be vé te li elõ irány zat (EU) 365 000

Az elõ irány zat cél ja, jel lem zõi

A 2005. és 2006. évi prog ra mo zá sok el sõ sor ban grant
(tá mo ga tá si) pro jek tek meg va ló sí tá sá ra nyit nak le he tõ sé -
get. El sõ sor ban olyan ci vil szer ve ze tek pá lyá za ti úton tör -
té nõ tá mo ga tá sa a cél, ame lyek az an ti-diszk ri mi ná ci ós fo -
lya ma tot elõ se gí tik, köz vet len kap cso lat ban áll nak a disz -
kriminációt el szen ve dõk kel, az ál lam pol gá rok kal. A pá -
lyá za tok az együtt mû kö dé sek és há ló za tok ki ala kí tá sá ra és 
fej lesz té sé re is hang súlyt fek tet nek. Mind két pro jekt ré sze
egy Tech ni kai Asszisz ten cia szol gál ta tás, mely nek so rán
egy me nedzs ment szer ve zet se gí ti a pá lyá zat elõ ké szí té sét, 
a ked vez mé nye zet tek ta nács adá sát és a meg va ló sí tá si idõ -
szak ban a fo lya ma tos asszisz ten ci át.

A prog ram tar tal maz to váb bá egy an ti-diszk ri mi ná ci ós
kép zés-so ro za tot köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek
szá má ra.

A 2005. évi tá mo ga tá si ke ret bõl 17 szer ve zet va ló sít ja
meg prog ram ját, eh hez kap cso ló dik a tech ni kai asszisz ten ci át
biz to sí tó szer ve zet te vé keny sé ge is. 

A 2006. évi grant konst ruk ci ó hoz kap cso ló dó pá lyá zat
ki dol go zá sa fo lya mat ban van, a meg hir de tés vár ha tó an
2008. II. ne gyed évé ig meg je le nik.

A tech ni kai asszisz ten cia szol gál ta tás köz be szer zé si el -
já rás so rán ke rül le szer zõ dés re 2008. II-III. ne gyed évé ben.

A tá mo ga tá sok pá lyá zat út ján ke rül nek oda íté lés re, az
összeg fo lyó sí tá sa elõ leg - köz ben sõ ki fi ze tés - vég ki fi ze tés
üte me zés ben va ló sul meg.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá hoz ke ze lé si költ ség nem
kap cso ló dik.

16.13. Fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti kai in for má ci ós
és ta nács adó szol gál ta tá sok

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 150 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 150 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat az ügy fél ba rát köz igaz ga tás nak, az ál -
lam pol gá rok szé les kö rû tá jé koz ta tá sá nak, a köz vet len
kap cso lat tar tás nak a ki ala kí tá sát szol gál ja. A ke ret bõl ke -
rül nek fi nan szí ro zás ra a nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl
adó dó prog ra mok, kü lön bö zõ kép zé sek, ren dez vé nyek,
kon fe ren ci ák is.

Az elõ irány zat egye di tá mo ga tá si dön tés sel, il let ve
meg bí zá si, vál lal ko zá si szer zõ dé sek ke re té ben ke rül fel -
hasz ná lás ra. A do lo gi ki adá sok fe de ze té re 50 mil lió fo rint
át cso por to sí tás ra ke rül az Igaz ga tás cím re.

A tá mo ga tá si dön té sek ked vez mé nye zett jei kü lön bö zõ
saj tó ter mé kek, rá di ós és te le ví zi ós csa tor nák, mû sor szol -
gál ta tók.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá hoz ke ze lé si költ ség nem
kap cso ló dik.

16.14. ESZA Kht. pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 137 500

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 137 500

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja, jel lem zõi

Az Eu ró pai Szo ci á lis Alap (ESZA) Nem ze ti Prog ram -
irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht (ESZA Kht.),
ki e mel ten köz hasz nú szer ve ze tet több mi nisz té ri um kö zö -
sen ala pí tot ta 2000. ok tó ber 16-án. 2006. de cem ber 22. óta 
a tár sa ság egy sze mé lyes tu laj do no sa a Szo ci á lis és Munka -
ügyi Mi nisz té ri um.

Az ESZA Kht. a fe je zet Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ fi -
nan szí ro zá sá val meg va ló su ló, a Hu mán erõ for rás-fej lesz -
té si Ope ra tív Prog ram, a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív
Prog ram, a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram és
a Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram  ke -
re tei kö zött le bo nyo lí tott in téz ke dé se i nek ki je lölt köz re -
mû kö dõ szer ve ze te. Ezen kí vül a Kht. ke ze li a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je ze ti for rá sa i ból meg va ló su ló 
pá lyá za to kat, il let ve a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram
és a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram pá lyá za ta it is.

A Kht. mû kö dé si költ sé ge it - mind a köz pon ti igaz ga tá si 
egy ség, mind az egyes prog ram ko or di ná ci ós egy sé gek
költ sé ge it - a Köz hasz nú sá gi Szer zõ dés ér tel mé ben a mi -
nisz té ri um bo csát ja ren del ke zés re.

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.17. Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 3 500 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 000 000

Be vé te li elõ irány zat (MPA) 2 500 000

1. Az elõ irány zat cél ja, jel lem zõi

A fog lal koz ta tá si szem pont ból hát rá nyos te rü le tek és
ré te gek ré szé re köz mun ka prog ram ke re té ben ha tá ro zott
ide jû mun ka vi szony (3-7 hó nap) lé te sí té sé vel mun ka le -
hetõ ség biz to sí tá sa. Cél a mun ka le he tõ ség biz to sí tá sa és
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egy ide jû leg a rend sze res mun ka vég zés hez tör té nõ vissza -
té rés fel té te le i nek meg te rem té se bi zo nyít ványt adó kép zés 
biz to sí tá sá val.

A 2008. évre ter ve zett prog ra mok az aláb bi ak:

- er dõ mû ve lés  700,0 mil lió fo rint
- vas utak és kör nyé kük 

      ren de zé se 500 mil lió fo rint
- köz utak és kör nyé kük 

      ren de zé se 300,0 mil lió fo rint
- ár- és bel víz vé de lem, 

      nem ze ti par kok 600,0 mil lió forint
- ki emelt üdü lõ kör ze tek   600,0 mil lió fo rint
- tar ta lék ke ret   615,0 mil lió fo rint
- mû köd te té si ki adá sok   185,0 mil lió fo rint

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa a köz mun ka prog ra mok tá -
mo ga tá si rend jé rõl szó ló 49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let 
alap ján, pá lyá zat útján történik.

A ke ze lé si költ ség mér té ke leg fel jebb 5%, 185,0 mil lió
fo rint

16.18. Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 15 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 15 000

Be vé te li elõ irány zat (MPA) 0

Az elõ irány zat cél ja a fo gya ték kal élõ fel nõt tek kép zé -
sé nek nor ma tív tá mo ga tá sa. Az elõ irány zat ter hé re csak a
2007. év rõl át hú zó dó kép zé sek tá mo ga tá sa ke rül meg va ló -
sí tás ra. A fel hasz ná lás sza bá lya it a fel nõtt kép zé si nor ma -
tív tá mo ga tás rész le tes sza bá lya i ról szóló 123/2007.
(V. 31.) Korm. rendelet rögzíti.

16.37. MÁK tranz ak ci ós díj
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 50 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 50 000

Be vé te li elõ irány zat (MPA) 0

A Ma gyar Ál lam kincs tár a pénz for gal mi szám la tu laj do -
no sok fo rint szám lá i val össze füg gõ szol gál ta tá sok után a
217/1998. (XII. 30.) Kor mány ren de let 24. sz. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott dí jat szá mol fel. A fel szá mí tott összeg -
gel a Ma gyar Ál lam kincs tár jo go sult meg ter hel ni a szám -
la tu laj do no sok szám lá it. Az elõ irány zat ezen tranz ak ci ós
dí jak fe de ze té ül szolgál.

16.38.1. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta -
tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 9 600 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 9 600 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se, kép zett -
sé gük nek, egész sé gi ál la po tuk nak meg fe le lõ mun ka vég -
zés fel té te le i nek biz to sí tá sa, a nyílt mun ka erõ pi ac ra való
vissza ve ze té sük ér de ké ben adap tá ci ós kész sé gük fej lesz -
té se, va la mint ál la po tuk ból adó dó fog lal koz ta tá si hát rá -
nyok ki egyen lí té se. Az elõ irány zat fel hasz ná lást a meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók foglalkozta -
tásához nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról szó ló
177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let, va la mint a meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá hoz
nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 15/2005. (IX. 2.) FMM ren -
de let sza bá lyoz za.

El já rá si sza bá lyok

A RMK a mun kál ta tó val leg fel jebb 36 hó nap ra köt het
ha tó sá gi szer zõ dést (a to váb bi ak ban szer zõ dés) az zal,
hogy a szer zõ dés a tá mo ga tás fel té te le i nek, il let ve szá za lé -
kos mér té ké nek 36 hó nap ra tör té nõ meg ál la pí tá sa mel lett
pénz ügyi el kö te le zett sé get (a to váb bi ak ban kö te le zett ség -
vál la lás) csak a szer zõ dés alá írá sá nak nap já tól szá mí tott
leg fel jebb 12 hó nap ra ke let kez tet het. A kö te le zett ség vál -
la lás le já ra tát kö ve tõ en - a jog sza bá lyi fel té te lek fenn ál lá sa 
ese tén - a szer zõ dés erre vo nat ko zó ré sze leg fel jebb ket tõ
to váb bi nap tá ri év ben meg újí tás ra ke rül het.

Tárgy évi kö te le zett ség vál la lás nak a kö te le zett ség vál la -
lás össze gé bõl a szer zõ dés ben rög zí tett idõ pont tól a tárgy -
évet no vem ber 30-ig ter he lõ (pén zü gyi leg a tárgy év de -
cem ber 31-ig fel me rü lõ) ki adá sok te kint he tõ ek. 

A kö te le zett ség vál la lás tárgy év de cem ber hó nap ját, va -
la mint a tárgy évet kö ve tõ évet ter he lõ össze ge éven túli
kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül, mely au to ma ti ku san a
kö vet ke zõ évi elõ irány za tot ter he li.

A RMK a mun kál ta tók tól be ér ke zett tá mo ga tá si ké -
rel mek ada ta i ról, a jó vá ha gyott és el uta sí tott tá mo ga tá si
dön té sek rõl a dön tést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül, va -
la mint a ha tó sá gi szer zõ dés meg kö té sé rõl, mó do sí tá sá -
ról, fel bon tá sá ról, meg szün te té sé rõl a szük sé ges ada to -
kat tar tal ma zó do ku men tum csa to lá sá val és elekt ro ni -
kus úton is 5 mun ka na pon be lül ér te sí ti a Ma gyar Ál lam -
kincs tárt (to váb bi ak ban: Kincs tár) az igény lõk, pá -
lyázók ada ta i nak OTMR-ben tör té nõ rög zí té se, il let ve
egyez te té se ér de ké ben.

Tárgy hó nap nak te kin ten dõ az a hó nap, amely ben a
mun kál ta tó a bér ki fi ze tést tel je sí ti. A tárgy hó nap ra vo nat -
ko zó an a RMK ré szé re biz to sí tan dó for rás Kincs tár nál tör -
té nõ meg nyi tá sa ér de ké ben a GF a RMK ál tal ha von ta be -
nyúj tott „Fi nan szí ro zá si igény be je len tõ és el szá mo ló lap”
(a to váb bi ak ban be je len tõ - 10. sz. mel lék let) alap ján in téz -
ke dik.

A be je len tõt a RMK a tárgy hó nap 5. nap já ig nyújt ja be
az FSZH és a GF ré szé re. Ab ban az eset ben, ha a RMK az
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igény lé si hó nap ra vo nat ko zó an nem nyújt be be je len tõt, a
GF a fi nan szí ro zás hoz szük sé ges for rást az azt meg elõ zõ
havi be je len tõ alap ján nyit tat ja meg a Kincs tár nál.

A be je len tõt a RMK gaz da sá gi ve ze tõ je alá írá sá val kö -
te les iga zol ni.

A mun kál ta tók kal kö tött ha tó sá gi szer zõ dé sek alap ján a
tárgy hó nap ra kal ku lált vár ha tó ki fi ze té sek össze sí té sé nek
meg fe le lõ en a tárgy hó nap 5. nap já ig a 10. sz. mel lék let
sze rin ti bejelen tõn a RMK a FSZH és a GF felé el szá mo lást
nyújt be.

Az el szá mo lás tárgy hó nap ra vo nat ko zó össze ge, a
tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ra vo nat ko zó an be nyúj tott
el szá mo lás alap ján a RMK-nak ki utalt összeg fel nem
hasz nált ré szé vel (a to váb bi ak ban ma rad vány) kor ri gá lás -
ra ke rül. (En nek meg fe le lõ en a tárgy hó nap ra vo nat ko zó an
ki utalt összeg min den eset ben a ma rad vánnyal kor ri gált
össze get je len ti.)

Az FSZH a 10. sz. mel lék let adat tar tal mát el len õr zi,
szük ség sze rint ja ví tás ra vissza kül di, az el len õr zött igény -
be je len tõ la pot alá írá sá val el lát va to váb bít ja a GF-re tárgy -
hó nap 15-éig. Az uta lást a GF a 10. sz. mel lék let sze rin ti
összeg ben, a be ér ke zést kö ve tõ 5 na pon be lül tel je sí ti a
RMK elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra,
továb bá in téz ke dik az in téz mé nyi elõ irány za tok rende -
zésérõl.

A RMK a mun kál ta tó ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap -
ján, a „Mû kö dé si célú pénz esz köz-át adás ál lam ház tar tá -
son kí vül re” (KTK: 152) jog cí men a mun kál ta tó felé a
tárgy hó nap utol só nap já ig tel je sí ti az uta lá so kat. Az át uta -
lá sok kez de mé nye zé sé vel egy idõ ben az Ámr. 9. mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott adat lap tar tal má nak meg fe le lõ in for -
má ci ók ról elekt ro ni ku san ér te sí ti OTMR-t.

A RMK el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet, mely so rán a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val
össze füg gõ bér tá mo ga tás sal kap cso la to san az SZMM ál tal 
át utalt tá mo ga tás ter hé re a tény le ge sen tel je sí tett ki adá so -
kat, tá mo ga tá so kat, va la mint be vé te le ket a 85327-7 „Szo -
ci á lis fog lal koz ta tás” szak fel ada ton szá mol ja el.

Az in téz mé nyi szám la rend és szám la tü kör meg fe le lõ ta -
go lá sá val biz to sí ta ni kell az el kü lö ní tett nyil ván tar tás sze -
rin ti el szá mo lást.

A mun kál ta tó ál tal jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga -
tás fel tá rá sa ese tén a be nem folyt kö ve te lés(eke)t a RMK
kö te les nyil ván tar ta ni, az éves be szá mo ló já ban, a mér le gé -
ben ki mu tat ni és er rõl az éves be szá mo lás sal egy ide jû leg a
GF felé el szá mol ni.

Az FSZH a RMK-k adat szol gál ta tá sa alap ján a GF ál tal
meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal és idõ pont ban adat szol gál -
ta tást tel je sít az elõ irány zat éves költ ség ve té si ter ve zé sé -
hez, va la mint a zár szám adá si tör vény össze ál lí tá sá hoz a
Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály ré szé re meg kül di az elõ irány zat
fel használ ásá ra vo nat ko zó szö ve ges szak mai be szá mo ló ját.

16.38.2. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta -
tá sá val össze füg gõ költ ség kom pen zá ció

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 37 700 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 37 700 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se, kép zett sé -
gük nek, egész sé gi ál la po tuk nak meg fe le lõ mun ka vég zés
fel té te le i nek biz to sí tá sa, a nyílt mun ka erõ pi ac ra való
vissza ve ze té sük ér de ké ben adap tá ci ós kész sé gük fej lesz -
té se, va la mint ál la po tuk ból adó dó fog lal koz ta tá si hát rá -
nyok ki egyen lí té se. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra a meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók foglalkozta -
tásához nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról szó ló
177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let, va la mint a megvál -
tozott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá hoz
nyújtható költségvetési támogatás megállapításának rész -
letes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
szabályait kell alkalmazni.

Az elõ irány zat költ ség kom pen zá ci ós tá mo ga tás ra és re -
ha bi li tá ci ós költ ség tá mo ga tás ra hasz nál ha tó fel. Költ ség -
kom pen zá ci ós tá mo ga tás ked vez mé nye zett jei azok a vé -
dett fog lal koz ta tók, ame lyek a meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di -
tá ci ó já ról szó ló kü lön ren de let sza bá lyai alap ján ki adott,
ki emelt, il le tõ leg fel té te les ta nú sít vánnyal ren del kez nek.
A re ha bi li tá ci ós költ ség tá mo ga tás ked vez mé nye zett je
azon non pro fit szer ve zet, me lyet köz hasz nú szer ve zet ként
nyil ván tar tás ba vet tek, a ha tó sá gi szer zõ dés ben vál lal ja a
nyílt mun ka erõ pi a con az egész ség ká ro so dá suk il let ve fo -
gya té kos sá guk mi att nem fog lal koz tat ha tó személyek al -
kalmazását.

Az elõ irány zat pá lyá zat út ján ke rül fel hasz ná lás ra.

Ter ve zett fel hasz ná lás:

Vé dett és cél szer ve ze tek 
     (18 ezer fõ)             31 000,0 mil lió fo rint

Re ha bi li tá ci ós 
    költ ség tá mo ga tás  3 500,0 mil lió forint

Tar ta lék ke ret:   1 800,0 mil lió fo rint

Ke ze lé si költ ség:      130,0 mil lió fo rint

A mi nisz té ri um a mun kál ta tó ál tal be nyúj tott ké re lem
alap ján - a meg kö tött vé dett szer ve ze ti szer zõ dés ér vé -
nyes sé gé nek ide je alatt - leg fel jebb 36 hó nap ra köt ható -
sági szer zõ dést (a to váb bi ak ban szer zõ dés) az zal, hogy a
szer zõ dés a tá mo ga tás fel té te le i nek, il let ve szá za lé kos
mér té ké nek 36 hó nap ra tör té nõ meg ál la pí tá sa mel lett
pénz ügyi el kö te le zett sé get (a to váb bi ak ban kö te le zett ség -
vál la lás) leg fel jebb tárgy év de cem ber 31-ig ke let kez tet het. 
A kö te le zett ség vál la lás le já ra tát kö ve tõ en - a jog sza bá lyi
fel té te lek fennállása esetén - a szerzõdés erre vonatkozó
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része legfeljebb három további naptári évben megújításra
kerülhet.

16.38.3. Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás nor ma tív
tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 5 600 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 5 600 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a szo ci á lis in téz mény ben (re ha bi li -
tá ci ós célú la kó ott hon, ápo ló gon do zó in té zet, nap pa li in -
té zet) el lá tot tak mun ka jel le gû és fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog -
lal koz ta tá sá hoz kap cso ló dó tá mo ga tás biz to sí tá sa. Az elõ -
irány zat fel hasz ná lá sát a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
el lá tá sok ról szó ló 1993. évi III. törvény, valamint a
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

A mû kö dé si és fog lal koz ta tá si en ge déllyel ren del ke zõ
fenn tar tók a Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott mó don fog -
lal koz ta tá si tá mo ga tás ban ré sze sül nek az in téz mény ben
élõ el lá tot ta ik után. A tá mo ga tás igény lé sé re ne gyed éven -
te ke rül sor, me lyet a Ma gyar Ál lam kincs tár fo lyó sít. A tá -
mo ga tás ked vez mé nye zett jei a szo ci á lis in téz mény ben
élõ, nap pa li in téz mé nyi el lá tás ban ré sze sü lõ idõs, fo gya té -
kos, pszi chi át ri ai és szen ve dély be teg sze mé lyek, akik nek
fog lal koz ta tás ra való al kal mas sá gát a re ha bi li tá ci ós al kal -
mas sá gi vizs gá ló bi zott ság megállapította.

16.40. A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel kap cso la tos
fel ada tok

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 084 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 084 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a ká bí tó szer-fo gyasz tás megelõ -
zésével kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa, az aláb bi ak
szerint:

- Kö zös sé gi, erõ for rás-szö vet sé gek össz kor mány za ti
szin ten való meg erõ sí té se, elõ moz dí tá sa a Ká bí tó szer ügyi
Ko or di ná ci ós Bi zott ság mû kö dé se ré vén, a Nem ze ti drog -
stra té gia men tén meg ha tá ro zott fej lesz té si fel ada tok el lá -
tá sa, spe ci á lis prog ra mok ki dol go zá sa;

- Ön kor mány za tok sze rep vál la lá sá nak elõ se gí té se a ká -
bí tó szer-prob lé ma ke ze lé sé ben, a Ká bí tó szer ügyi Egyez -
te tõ Fó ru mok rend sze ré nek mû köd te té se, szak mai fej lesz -
té se;

- Tár sa da lom prob lé ma-ér zé keny sé gé nek nö ve lé se
(szem lé let for má lás), kom mu ni ká ci ós prog ra mok, mi nisz te ri
ki tün te té sek;

- Meg elõ zé si prog ra mok tá mo ga tá sa, fej lesz té se a Nem ze ti
drog stra té gia ál tal meg je lölt szín te re ken;

- Is ko lai egész ség fej lesz té si és drog meg elõ zõ prog -
ramok meg va ló sí tá sa, fej lesz té se

- Nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló ká bí tó -
szer-meg elõ zés sel fog lal ko zó prog ra mok ki ala kí tá sa; 

- Ká bí tó szer-meg elõ zés ha té kony sá gát elõ moz dí tó ku -
ta tá sok, kép zé sek, mód szer ta nok biz to sí tá sa; 

- A ká bí tó szer-fo gyasz tás okoz ta egyé ni és tár sa dal mi
ká rok csök ken té sé re irá nyu ló prog ra mok ki ala kí tá sa; ár ta -
lom csök ken tõ prog ra mok tá mo ga tá sa; a biz ton sá go sabb
szó ra ko zás elõ se gí té sét cél zó prog ra mok;

- Az ala csony-kü szö bû szol gál ta tá sok fej lesz té se, il let ve
mo dell- in téz mény há ló za tá nak ki ala kí tá sa;

- A gyó gyult szen ve dély be te gek mun ka erõ-pi a ci po zí -
ci ó já nak ja ví tá sa;

- Az el lá tó rend szer spekt ru má nak tel jes körû ki épí té se
meg fe le lõ ka pa ci tás sal;

- Mun ka he lyi drog po li ti ka ki ala kí tá sá nak elõ se gí té se;

- A Btk. mó do sí tás ál tal be ve ze tett ún. el te re lés (a bün -
te tõ el já rás al ter na tí vá ja ként tör té nõ egész ség ügyi vagy
pre ven ci ós el lá tás) in téz mény rend sze rén be lül a meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tás or szá gos el lá tó-há ló za tá nak
fi nan szí ro zá sa, mû köd te té se, szak mai fej lesz té se, ér té ke -
lé se.

Az elõ irány zat ter ve zett fel hasz ná lá sa:

A Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság és Tit kár ság
mû köd te té si költ sé gei, va la mint a nem zet kö zi fel ada tok fi -
nan szí ro zá sa 16,13 mil lió fo rint

Elõ irány zat-át adás a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ó ban
részt vevõ fe je ze tek szá má ra a Nem ze ti Drog stra té gi á ban
fog lalt fel ada tok meg va ló sí tá sá ra

18,00 mil lió fo rint

A Nem ze ti Drog stra té gia meg va ló sí tá sát cél zó pályá -
zatok ke ret össze ge ke ze lé si költ ség gel együtt:

719,25 mil lió fo rint

Egye di tá mo ga tá si dön té sek (mo dell prog ra mok, spe -
ciális tá mo ga tá si igé nyû prog ra mok)

52,88 mil lió fo rint

A Nem ze ti Drog meg elõ zé si In té zet ál tal el lá tan dó fel -
ada tok (el te re lés, ku ta tás, kép zés, mód szer tan és egyéb
szak mai prog ra mok meg va ló sí tá sa)

215,74 mil lió fo rint

A pá lyá za tok le bo nyo lí tá sát köz re mû kö dõ szer ve zet -
ként az ESZA Kht. vég zi. A ke ze lé si költ ség mér té ke leg -
fel jebb 43 mil lió fo rint.

16.41.1.1. Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht.
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 380 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 380 000

Be vé te li elõ irány zat 0
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Az elõ irány zat cél ja a Kht. köz hasz nú te vé keny sé ge i -
nek fenn tar tá sá hoz költ ség ve té si tá mo ga tás biz to sí tá sa.
A Kor mány ál tal - a 21/1996. (II. 7.) Korm. ren de let tel -
lét re ho zott Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht.
(mely ben a SZMM tár sa sá gi ré sze se dé se 51%, az OKM
tár sa sá gi ré sze se dé se 49%) tá mo ga tá sát a 1008/1996.
(II. 7.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyos szö ve gé nek 7. pont ja, míg 
az egyes tár cák kal meg kö ten dõ köz hasz nú meg ál la po dá -
sok té ma kö re it a Korm. ha tá ro zat 4. pont ja írja elõ. Az elõ -
írá sok ér tel mé ben a Kht ré szé re - köz hasz nú te vé keny sé -
ge i nek hu za mos ide jû fenn tar tá sa ér de ké ben - biz to sí ta ni
kell 2001-tõl 10 éven keresztül az éves költségvetési
törvényben az amortizációs, illetve az állagmegóvását
szolgáló költségeket.

A Kht a - 2000-2015. évre szó ló - hosszú távú szer zõ dés
alap ján éven te meg kö tés re ke rü lõ szer zõ dé sek ben a mi -
nisz té ri um tól a kö vet ke zõ fel ada tok el vég zé sé hez, az ala -
pí tó ok irat ban fog lalt cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá hoz kap
tá mo ga tást:

- bel föl di és nem zet kö zi if jú sá gi tu riz mus,

- gyer mek és if jú sá gi üdül te tés,

- ha tá ron túli ma gyar gyer me kek és ta nu lók üdül te té se,

- szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok tá bo roz ta tá sa, 

- vé de lem be vett, ott hon ban el he lye zett gyer me kek, nagy -
csa lá dok és szo ci á li san hát rá nyos csa lá dok üdül te té se,

- egyéb köz hasz nú fel ada tok.

A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a Kht. sze zo ná lis be -
vé te le it fi gye lem be véve az idõ ará nyos tól el té rõ en tör -
ténik.

16.41.1.2. Bu da pes ti Eu ró pai If jú sá gi Köz pont fej lesz -
té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 50 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 50 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Eu ró pa Ta nács
kö zött, az Eu ró pa Ta nács ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl
szó ló, Pá rizs ban, 1949. szep tem ber 2-án kelt „Ál ta lá nos
Meg ál la po dás”-hoz, 1996. má jus 3-án meg kö tött ki egé szí -
tõ meg ál la po dás sal lét re jött a Má so dik Eu ró pai If jú sá gi
Köz pont, mely nek neve - kö zös meg egye zés sel ké sõbb -
Bu da pes ti Eu ró pai If jú sá gi Köz pont ra mó do sult (rö vi dít ve 
BEIK). 

A hasz ná lat ba adá si szer zõ dés alap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya az in téz mény mû kö dé sé hez té rí tés men te -
sen hasz ná lat ba adta a 1024 Bu da pest, Zi va tar u. 1-3. szám 
alat ti in gat lant, és a szer zõ dés alap ján kö te les gon dos kod ni 
az in gat lan fenn tar tá sá ról. E fel ada tot je len leg a Szo ci á lis
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um kö te les el lát ni. A 2008. évi
költ ség ve té si elõ irány zat az épü let ben 2005. óta tar tó

foko za tos fel újí tá si prog ram kö vet ke zõ üte mét és a fo lya -
ma tos fenn tar tá si költ sé ge ket hi va tott fi nan szí roz ni.

2004-ben egy ál la pot fel mé rés után szü le tett dön tés az
el hasz ná ló dott épü let több ütem bõl álló fel újí tá sá ra. 2005.
má jus 15. és szep tem ber 7. kö zött bo nyo ló dott le a BEIK
épü let fel újí tá si mun ká i nak I. üte me, a tel jes hom lok zat
fel újí tá sa. 2006. év ben az e cél ra jó vá ha gyott 70 mil lió fo -
rint költ ség ve té si tá mo ga tás ter hé re el vé gez tük a be ru há -
zá si prog ram II. üte mét, az I. eme let fej lesz té sét. 2007-ben
a költ ség ve té si tv-ben jó vá ha gyott 50 mil lió fo rint ter hé re
a be ru há zá si prog ram III. üte mé nek ke re té ben va ló sult
meg a II. eme le té nek bel sõ fej lesz té se. 

A 2008. évi költ ség ve té si ke ret ter hé re a be ru há zá si
prog ram IV. üte me, a tel jes III. eme let fej lesz té se va ló sul
meg. A mun kák érin tik a fo lyo sók át ala kí tá sát, bur ko la tá -
nak cse ré jét, elekt ro mos rend sze ré nek át he lye zé sét, a szo -
bák és a für dõ szo bák aj tó i nak cse ré jét, a hely sé gek fes té -
sét, szõ nyeg pad ló já nak cse ré jét, az elekt ro mos kap cso lók,
du ga szo ló al jak és vi lá gí tó tes tek cse ré jét.

Az elõ irány zat az SZMM Igaz ga tás ré szé re ke rül át cso -
por to sí tás ra a be ru há zá si prog ram meg va ló sí tá sa cél já ból.

16.41.1.3. Már ton Áron Szak ko lé gi u mért Ala pít vány -
Ago ra Iro da há ló zat mû köd te té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 10 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 10 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A Már ton Áron Szak kol lé gi u mért Ala pít vány mû köd te -
ti a ha tá ra in kon túli ma gyar if jú sá gi szer ve ze tek szá má ra
el jut ta tan dó köz hasz nú tá jé koz ta tást, szol gál ta tá sok biz to -
sí tá sát cél zó Ago ra Iro da há ló za tot, to váb bá a ha tá ron túli
if jú sá gi szer ve ze tek anya or szá gi ügye i nek vi te lét elõ se gí -
tõ Met szés pont Iro dát. Az Ago ra Iro da há ló zat mû köd te té -
sét a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, il let ve az Ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um kö zö sen finanszírozza.

Az Ago ra Iro da há ló zat alap fel ada ta a ha tá ron túli ma -
gyar fi a tal sá got érin tõ, ér dek lõ dé sé re szá mot tar tó ma -
gyar or szá gi, va la mint szü lõ föl di prog ra mok ra, kez de mé -
nye zé sek re és le he tõ sé gek re vo nat ko zó nap ra kész in for -
má ci ók „ház hoz szál lít ása”, gyors és pon tos köz ve tí té se,
mi nél szé le sebb körû ter jesz té se, egy szó val az in for má -
ció szol gál ta tás. Az Ago ra iro dák ki emelt fel ada ta a ha tá -
ron túli if jú sá gi szer ve ze tek pá lyá za ti és nor ma tív tá mo ga -
tá sá val össze füg gõ ad mi niszt ra tív és tá jé koz ta tó te vé keny -
ség, va la mint a tár ca és hát tér in téz mé nyei ál tal ko or di nált
szak mai prog ra mok ha tá ron túli ki ter jesz té se, szer ve zé se.
Az iro da há ló zat to váb bá nap ra kész, ob jek tív és meg ala po -
zott in for má ci ók kal lát ja el a prog ra mot mû köd te tõ mi -
nisz té ri u mo kat a ha tá ron túli if jú sá got érin tõ kér dé sek ben,
ez zel se gít ve a dön tés-elõ ké szí tés fo lya ma tát. A köz pon ti,
bu da pes ti iro dán kí vül Fel vi dé ken (2), Vaj da ság ban (1),
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Hor vát or szág ban (1), Er dély ben (3), Lend ván (1) és Kár -
pát al ján (1) mû köd nek iro dák. Az Iro da há ló zat mû kö dé si
tá mo ga tá sa tá mo ga tá si szer zõ dés ke re té ben ke rül az Ala -
pít vány ré szé re át uta lás ra.

A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör -
ténik.

16.41.1.12. Nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ gyer mek
és if jú ság po li ti kai szak mai fel ada tok

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 5 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 5 000

Be vé te li elõ irány zat 0

1. Az Eu ró pai Unió Ta ná csa ál tal el fo ga dott If jú sá gi Fe -
hér Könyv négy if jú ság po li ti kai pri o ri tást ha tá roz meg: if -
jú ság in for má ció, if jú sá gi rész vé tel, if jú sá gi ön kén tes ség,
„az if jú ság jobb meg is me ré se - if jú ság ku ta tás”. (2008. év
fel ada ta a négy pri o ri tás kö zül az utol só - az if jú ság jobb
meg is me ré se, és az if jú ság ku ta tás - pri o ri tás sal össze füg gõ 
je len tés el ké szí té se.) A Fe hér Könyv cél ja, hogy a négy
pri o ri tás kap csán erõ söd jön a nem ze ti kor má nyok kö zöt ti
if jú sá gi ko or di ná ció. Az elõ irány zat a Fe hér Könyv fo lya -
ma tot meg ala po zó ku ta tá sok és tár sa dal mi kon zul tá ció le -
bo nyo lí tá sát, a fej lesz té si cé lok el éré sét szol gál ja. 

2. Az Eu ró pa Ta nács if jú sá gi szek to ra ál tal 2006-2008.
évek re meg ha tá ro zott pri o ri tá sok (az em be ri jogi ne ve lés
és kul tú rák kö zöt ti pár be széd fej lesz té se, az if jú sá gi rész -
vé tel és de mok ra ti kus ál lam pol gár ság szel le mi sé gé nek
erõ sí té se, a tár sa dal mi ko hé zió és fi a ta lok be vo ná sá nak tá -
mo ga tá sa, a nem ze ti if jú ság po li ti kák fej lesz té se) ér vény re
jut ta tá sá ból ere dõ fel ada tok.

3. Az ENSZ Gyer mek Jo gai Egyez mé nyé ben fog lal tak
vég re haj tá sá val, va la mint a 2000-ben ki adott Mil len ni u mi
Cé lok és Ak ció terv vég re haj tá sá val össze füg gõ ko or di ná -
ci ós fel ada tok vég re haj tá sa.

4. Két ol da lú if jú sá gi együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok ból
(pro to kol lok) ere dõ fel ada tok vég re haj tá sa.

Az elõ irány zat ter ve zett fel hasz ná lá sa:

Át cso por to sí tás a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal -
Mo bi li tás ré szé re 2,3 mil lió Ft

Át cso por to sí tás a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet 
ré szé re 2,7 mil lió Ft

16.41.3.1. Gyer mek és if jú sá gi célú pá lyá za tok, ren dez -
vé nyek, fesz ti vá lok tá mo ga tá sa, mul ti funk ci ós kö zös sé gi
te rek lét re ho zá sa, fej lesz té se, if jú sá gi szál lás he lyek fej -
lesz té se, ha tá ron túli if jú sá gi kap cso la tok fej lesz té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 295 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 295 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja:

- Ma gyar or szá gon meg ren de zés re ke rü lõ fesz ti vá lok,
nagy ren dez vé nyek gyer mek-és if jú sá gi prog ram ja i nak tá -
mo ga tá sa, me lyek le he tõ sé get kí nál nak az ér ték te rem tõ
sza bad idõ-el töl tés re. 

- Gyer mek és if jú sá gi tu riz mus és ter mé szet já rás cél já ra
szol gá ló bel föl di szál lás he lyek fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa.

- Mul ti funk ci o ná lis if jú sá gi kö zös sé gi te rek kialakítá -
sának, fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa.

- He lyi ön kor mány za tok gyer mek- és if jú sá gi felada -
tainak ki egé szí tõ tá mo ga tá sa.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa nyílt pá lyá za ti fel hí vás
útján tör té nik, az ESZA Kht. ke ze lé sé ben.

Ter ve zett pá lyá za tok:

- Gyer mek- és if jú sá gi fesz ti vá lok, ren dez vé nyek tá mo -
ga tá sá ra 96,0 mil lió fo rint

- Mul ti funk ci o ná lis if jú sá gi kö zös sé gi te rek ki ala kí tá sa,
fej lesz té se 96,0 mil lió fo rint

- He lyi ön kor mány za tok gyer mek- és if jú sá gi fel ada ta i nak
tá mo ga tá sa 91,2 mil lió fo rint.

A ke ze lé si költ ség mér té ke 11,8 mil lió fo rint.

16.41.3.2. Gyer mek és if jú sá gi szak ma fej lesz té si cé lok
meg va ló sí tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 111 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 111 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat ter hé re meg va ló su ló prog ra mok:

Nem ze ti If jú sá gi Stra té gia és Prog ram 

Az elõ irány zat a 2007. év ben el ké szült és a Kor mány,
va la mint az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott Nem ze ti If jú sá gi
Stra té gi á ban fog lalt cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben rö vid-
és hosszú távú prog ram ki dol go zá sá nak, va la mint tár sa -
dal mi ér dek egyez te té si fo lya ma tát fe de zi. 

A gyer mek- és if jú sá gi szak te rü let tel össze füg gõ szak -
mai kon fe ren ci ák, ki ad vá nyok és mo dell-pro jek tek tá mo -
ga tá sa

A te le pü lé si és te rü le ti szin ten meg va ló su ló ál la mi if jú sá gi
fel ada tok fi nan szí ro zá sa er rõl az elõ irány zat ról tör té nik.

If jú sá gi ér dek egyez te tõ rend szer mû köd te té se, szer ve -
ze tek mû kö dé si tá mo ga tá sa

Az elõ irány zat te szi le he tõ vé a he lyi és te rü le ti if jú sá gi
köz élet fej lesz té sét cél zó prog ram elõ ké szí té sét és le bo -
nyo lí tá sát is.

A Kor mány-prog ram ból ere dõ if jú sá gi szak mai prog -
ramok meg va ló sí tá sa, or szá gos if jú sá gi fej lesz tõ tevé -
kenység, kor mány za ti pro to kol lok.
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Az if jú sá gi tu riz mus, a sza bad idõ el töl té sét se gí tõ prog -
ra mok fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa 

Az elõ irány zat le he tõ vé te szi a fi a tal kor osz tá lyok kö -
zös sé gi él mény szer zé sé nek, egész ség tu da tos élet mód ja
ki ala kí tá sá nak, az ál lam esély te rem tõ, az egyén tár sa dal mi 
be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ra mok fej lesz té sé nek tá mo ga -
tá sát (Egyen lõ Esé lyek Tá bo ra)

Az elõ irány zat ter ve zett fel hasz ná lá sa:

Meg hí vá sos pá lyá za tok:

If jú ság po li ti kai szer ve ze tek mû kö dé si tá mo ga tá sa
25,0 mil lió fo rint

If jú sá gi tu risz ti kai tá bo rok (pá lyá zat)
20,8 mil lió fo rint

Egye di dön té sek:

Ifjú ság se gí tõ tan könyv és fel adat gyûj te mény, il let ve if jú -
ság tu risz ti kai ki ad vá nyok meg je len te té sé nek tá mo ga tá sa

10,6 mil lió fo rint
If jú ság po li ti kai min ta pro jekt akk re di tá ció, prok jekt be -

mu ta tó   5,0 millió forint
NIS tár sa dal mi vi tá ja, NIP el ké szí té se, szak ér tõi mun ka -

anya gok, vi ta anya gok el ké szí té sé nek tá mo ga tá sa
10,0 mil lió fo rint

Egyéb if jú ság po li ti kai fel ada tok tá mo ga tá sa
  8,0 mil lió forint

Át cso por to sí tás in téz mé nyi cí mek re:
Szak mai kon fe ren ci ák, ér te kez le tek (Igaz ga tás)

  5,0 mil lió forint
2008. évi mun ka terv sze rin ti fel ada tok (FSZH Mo bi li tás)

26,6 mil lió fo rint

16.41.4.4. Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 225 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 225 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram (to váb bi ak ban:
GYIA) for rá sa i ból tá mo gat ha tó cé lo kat a Gyer mek és If jú -
sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít -
vány ról, va la mint az if jú ság gal össze füg gõ egyes ál la mi
fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend jé rõl szó ló 1995. évi
LXIV. tör vény 4. § 1) a)-k) pont ja ha tá roz za meg. A hi vat -
ko zott tör vény szel le mé ben, a tá mo ga tás stra té gi ai irányait 
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa határozza
meg.

Az elõ irány zat cél ja a GYIA mû kö dé sé nek és GYIA Ta -
nács ál tal ki írt pá lyá za tok for rá sá nak biz to sí tá sa. A GYIA a
pá lyá za to kon ke resz tül a gyer mek és if jú sá gi szer ve ze tek,
va la mint a fel nö vek võ kor osz tá lyok élet hely ze té nek ja ví tá -
sá ért, le he tõ sé ge ik bõ ví té sé ért te vé keny ke dõ tár sa dal mi
szer ve ze tek, ala pít vá nyok és in téz mé nyek tevékeny sé gét
tá mo gat ja. A pá lyá za ti prog ra mok meg hir de té se, a dön -
tés-elõ ké szí tés és dön tés ho za tal or szá gos és re gi o ná lis

szin ten zaj lik. Az or szá gos prog ra mo kért a Ta nács, a re -
gionális prog ra mo kért a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok
szek tor kö zi tes tü le tei fe lel nek.

A elõ irány zat ból 4,5 mil lió fo rint a GYIA Ta nács mû -
kö dé sé vel kap cso la tos költ sé ge ket fe de zi. A pá lyá za tok ra
fel hasz nál ha tó ke ret összeg 220,5 mil lió fo rint, amely nek
70%-a a re gi o ná lis if jú sá gi ta ná csok köz re mû kö dé sé vel, a
Ta nács dön té se alap ján pá lyá za ti úton ke rül felhaszná -
lásra. A fenn ma ra dó 30%-ot a Ta nács dön té se alap ján or -
szá gos pá lyá za ti ki írás út ján, va la mint egye di - a pá lyá za ti
ke re tek közé nem so rol ha tó, de a gyer mek-és if jú ság po li ti -
ka cél ja i nak meg fe le lõ, tá mo ga tan dó prog ra mok - támoga -
tással.

Az elõ irány zat ke ze lõ je az ESZA Kht.

16.42.1. Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 150 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 150 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tv. 18. §-
 37. §-á ban fog lal tak ren del kez nek a bé kél te tõ tes tü le tek rõl, 
ame lyek a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák mel lett mû kö dõ füg -
get len tes tü le tek.

A jog sza bá lyi vál to zá sok ered mé nye ként a fo gyasz tó -
vé del mi fel ügye lõ sé gek ha tó sá gi jog kö rük ben már nem
jár nak el a fo gyasz tói szer zõ dés ke re té ben ér vé nye sí tett
sza va tos sá gi és jót ál lá si igé nyek in té zé sé ben, ezért az
egyet len bí ró sá gi úton kí vü li le he tõ ség a bé kél te tõ tes tü le ti 
el já rás a fo gyasz tó és a gaz dál ko dó szer ve zet vi tás ügye i -
nek ren de zé sé re. A bé kél te tõ ügyek szá ma a tes tü le tek is -
mert sé gé nek nö ve ke dé sé vel meg ala ku lá suk óta év rõl évre
nagy ütem ben nõ, a 2008. évre vár ha tó ügy szám mint egy
4600 db. 

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa nor ma tív jel le gû, mert a
Kor mány a 211/1998. (XII. 24.) Korm. ren de let ben kö te le -
zett sé get vál lalt a bé kél te tõ tes tü le ti el nö kök és el nök he -
lyet te sek dí ja zá sá ról és a 255/2004. (IX. 8.) Korm. ren de -
let ben a bé kél te tõ tes tü let el já ró ta ná csá nak dí ja zá sá ról.

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra egye di meg ál la po dást köt a
mi nisz té ri um a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá val,
amely alap ján az to vább szer zõ dik a 20 te rü le ti ka ma rá val.

A bé kél te tõ tes tü le tek za var ta lan mû kö dé sét az biz to sít -
ja, ha a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ne gyed éves üte me zés ben,
elõ leg ként, utó la gos el szá mo lás sal tör té nik.

16.42.2. Fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek tá -
mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 260 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 260 000

Be vé te li elõ irány zat 0
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A fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tv. 45. §-ában
a fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek szá má ra meg -
ha tá ro zott fel ada tok ra az ál lam a min den ko ri éves költ ség -
ve té si tör vény ben tá mo ga tás ról ren del ke zik. 

Tá mo ga tás ban az Fgytv. 2. § h) be kez dé sé ben de fi ni ált
fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve -
ze tek pá lyá zat út ján ré sze sül het nek. 

A pá lyá za to kat tár ca kö zi szak mai bi zott ság ér té ke li a pá -
lyá zat be ér ke zé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül. A bi zott ság
tag jai:

a) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,

b) az egész ség ügyi mi nisz ter,

c) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,

d) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,

e) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,

f) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la -
mint

g) a pénz ügy mi nisz ter
egy-egy kép vi se lõ je. A szak mai bi zott ság el nö ke a szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter kép vi se le tét el lá tó sze mély.

Az elõ irány zat ke ze lõ je az ESZA Kht, a ke ze lé si költ ség 
mér té ke leg fel jebb az elõ irány zat 6%-a.

16.42.3. Eu ró pai Fo gyasz tói Köz pont Ma gyar or szág
tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 30 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 30 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az Eu ró pai Uni ó ban a Fo gyasz tói Köz pon tok há ló za tot
ké pez nek, amely há ló za ton ke resz tül egy részt az Eu ró pai
Bi zott ság gal, más részt a töb bi tag ál la mi Köz pont tal tart ják 
a kap cso la tot. A 2004-2007. évek re vo nat ko zó an a fo -
gyasz tó vé del mi po li ti kát tá mo ga tó kö zös sé gi cse lek vé sek
fi nan szí ro zá sát szol gá ló ál ta lá nos ke ret lét re ho zá sá ról
2003. de cem ber 8-án el fo ga dott 20/2004/EK ha tá ro zat
4. Cik ké nek (3) be kez dé se sze rint a fo gyasz tó vé del mi sza -
bá lyok ha té kony vég re haj tá sa ér de ké ben az Eu ró pai Unió
és egy (vagy több) tag ál lam kö zö sen fi nan szí roz za azo kat
a kö zös sé gi há ló za to kat al ko tó kor mány za ti vagy ci vil
non-pro fit szer ve ze te ket, ame lyek a fo gyasz tók szá má ra
in for má ci ót és tá mo ga tást nyúj ta nak an nak ér de ké ben,
hogy a fo gyasz tók a másik tagállami vállalkozóval kap -
csolatos panasz esetén jogaikat érvényesíthessék, illetve,
hogy hozzáférjenek a megfelelõ vitarendezési eljárá -
sokhoz.

Ci vil fo gyasz tó vé del mi szer ve zet nek biz to sít ha zai ön -
részt az elõ irány zat, ha az EU Bi zott ság pá lyá za tán nyer.
Az ICSSZEM 2005-ben pá lyá zat út ján vá lasz tot ta ki azt a
szer ve ze tet, amely in dul hat az EU Bi zott ság pá lyá za tán,
a nyer tes az Or szá gos Fo gyasz tó vé del mi Egye sü let.
Az OFE 2006-ban nyert az EU pá lyá za tán, a Köz pon tot

lét re hoz ta, majd is mét nyert a 2007-2008-ra a Köz pont
mû köd te té sé re ki írt EU pá lyá za ton.

A 2008. évi tá mo ga tás fo lyó sí tá sa szer zõ dés alap ján,
ne gyed éves üte me zés ben, elõ leg ként tör té nik.

16.42.4. Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye let in for má ció cse re
Élel mi szer biz ton sá gi Hi va tal lal

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 6 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 6 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az Élel mi szer biz ton sá gi Hi va tal
lét re ho zá sá ból adó dó együtt mû kö dés meg szer ve zé se, biz -
to sí tá sa, in for má ció cse re ki ala kí tá sa, az élel mi szer biz ton -
ság gal kap cso la to san a fo gyasz tók ér de ke i nek és egész sé -
gé nek ma gas szin tû vé del mé hez, ez ál tal a fo gyasz tók bi -
zal má nak vissza nye ré sé hez és meg õr zé sé hez való hoz zá -
já ru lás. Cél az in for má ció cse re, a pár hu za mos vizs gá la tok
ki kü szö bö lé se, az el len õr zé sek össze han go lá sa.

Az elõ irány zat át adás ra ke rül a Nem ze ti Fo gyasz tó vé -
del mi Ha tó ság ré szé re, tar tós, a költ ség ve té sé be beépülõ
jelleggel.

16.44.1. Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se

Ki adá si elõ irány zat: 1 450 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 450 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Cé lok: 

1. Az egyé nek, kö zös sé gek szo ci á lis hát rá nya i nak csök -
ken té se, szo ci á lis biz ton ság meg erõ sí té se a szo ci á lis föld -
prog ram ke re té ben.

A szo ci á lis föld prog ram, mint ak tív szo ci ál po li ti kai esz -
köz a hát rá nyos hely ze tû csa lá di ház tar tá sok meg él he té sé -
ben ját szik tá mo ga tó sze re pet. A te rü le ti és szo ci á lis hát rá -
nyo kat csök ken tõ prog ram pá lyá za ti rend szer ben ke rül
fel hasz ná lás ra, mely hez bo nyo lí tás költ sé gei kapcso -
lódnak, össze sen 112,6 mil lió Ft összeg ben. 

2. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben, me gyék -
ben szo ci á lis szol gál ta tá sok inf ra struk tú rá já nak ja vu lá sa kor -
szerûbb szol gál ta tá sok ki ala kí tá sá val.

A kis tér sé gi szo ci á lis fel zár kóz ta tó prog ra mok ke re té -
ben meg va ló su ló fej lesz té sek az or szág hát rá nyos hely ze tû 
kis tér sé ge i ben nyújt tá mo ga tást a szo ci á lis és gyer mek jó -
lé ti szol gál ta tá sok fej lesz té sé hez, kis tér sé gi szo ci á lis fej -
lesz té si ter ven ala pu ló több éves prog ra mok ke re té ben.

A fo lya mat ban lévõ prog ra mok, va la mint az új in du ló
prog ra mok fi nan szí ro zá sa ter ve zett össze ge 334,4 mil lió Ft.
A tá mo ga tá si el já rás, fej lesz té si meg ál la po dá sok ra épü lõ
terv meg va ló sí tás fi nan szí ro zá sa. 

3. Ét kez te tés és házi se gít ség nyúj tás fej lesz té se az el lá -
tot ti lét szám nö ve lé sé vel.
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A szo ci á lis tör vény mó do sí tá sá val be ve ze tett  2008. évi
alap szol gál ta tás fej lesz té sé vel össze füg gés ben je len tõ -
sen emel ke dett  az ét ke zés  és a házi se gít ség nyúj tás nor -
ma tí vá já nak össze ge. Az ét kez te tés ben  és házi se gít ség -
nyúj tás ban ré sze sü lök lét szá má nak nö vek mé nye, to váb -
bá  a házi se gít ség nyúj tás gon do zá si óra szám nö ve lés hu -
mán elõ irány za ti sor  ki adá si  for rás több let-igé nyé hez
600,0 mil lió Ft. 

4. Szo ci á lis in téz mé nyi el lá tot tak ál la pot ér té ke lé se, fe -
lül vizs gá la ta, re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tá nak el -
vég zé se.

A szo ci á lis  igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
1993. évi III. tör vény és vég re haj tá si ren de le tei meg ha tá -
roz zák a kö te le zõ en  elõ írt al kal mas sá gi vizs gá la tok, fe -
lül vizs gá la tok, ál la pot ér té ke lé sek szak ér tõi fel ada tok el -
vég zé sé nek kö rét, ame lyek a fo gya té kos sze mé lyek, pszi -
chi át ri ai-, szen ve dély be te gek ál la po tá nak fi gye lem mel
kis éré sét, ér té ke lé sét, fe lül vizs gá la tát, re ha bi li tá ci ós -
szo ci á lis fog lal koz ta tá si al kal mas sá gi vizs gá la tát je len tik 
A vizs gá la to kat a tör vény ben meg ha tá ro zott szak ér tõ bi -
zott sá gok vég zik. A bi zott sá gok mun ká ját a me gyei mód -
szer ta ni in téz mé nyek (20) ko or di nál ják, s biz to sít ják a
mû kö dés fel té te le it. A tör vény ben elõ írt fe lül vizs gá la ti
kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges ki adá sok ter ve zett
össze ge 100,0 mil lió Ft. 

5. Házi se gít ség nyúj tást vagy idõs ott ho ni el he lye zést
igény lõk gon do zá si szük ség let vizs gá la tá nak el vég zé se.
A gon do zá si szük ség let vizs gá la tát házi se gít ség nyúj tás
ese tén az igény lõ la kó he lye sze rint il le té kes vá ro si jegy zõ
ál tal mû köd te tett szak ér tõi bi zott ság, idõs ott ho ni el lá tás
ese tén az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet te rü le ti szak ér tõi bi zott sá ga vég zi. A kö te le zõ vizs -
gá la to kat a sze mé lyes gon dos ko dás igény be vé te lé vel kap -
cso la tos el já rá sok ban köz re mû kö dõ szak ér tõk re, szak ér tõi
szer vek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 340/2007. 
(XII. 15.) Korm. ren de let és a gon do zá si szük ség let, va la -
mint az egész sé gi ál la po ton ala pu ló szo ci á lis rá szo rult ság
vizs gá la tá nak és iga zo lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló
36/2007. (XII. 22.) SZMM ren de let sza bá lyoz za. Az elõ írt
vizs gá la tok ter ve zett össze ge 250 mil lió Ft. 

6. Szak mai ren dez vé nyek szer ve zé se és ki ad vá nyok ké -
szí té se.

A szo ci á lis szol gál ta tá sok meg újí tá sa re form in téz ke -
dés sel kap cso lat ban meg kez dett fel ada tok foly ta tá sa, a
gon do zá si szük ség le tek hez iga zo dó fi nan szí ro zás elõ ké -
szí té se; pre ven ci ós prog ram adap tá lá sa; a tér sé gi tá ru lás
ke re té ben nyúj tott szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok jó
gya kor la tá nak gyûj té se 26,0 mil lió Ft. 

7. Kon fe ren ci ák szer ve zé sé nek, ki ad vá nyok készíté -
sének és ter jesz té sé nek költ sé gei, kincs tá ri tranz ak ci ós díj
27,0 mil lió Ft.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben az
aláb bi ha tá lyos jog sza bá lyok al kal ma zá sá ra ke rül sor:

- te rü let és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 90/2004. (IV. 25.) Korm.
ren de let;

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

- a sze mé lyes gon dos ko dás igény be vé te lé vel kap cso la -
tos el já rá sok ban köz re mû kö dõ szak ér tõk re, szak ér tõi szer -
vek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 340/2007.
(XII. 15.) Korm. ren de let;

- a gon do zá si szük ség let, va la mint az egész sé gi ál la po -
ton ala pu ló szo ci á lis rá szo rult ság vizs gá la tá nak és iga zo lá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 36/2007. (XII. 22.)
SZMM ren de let.

16.44.2. Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép -
zé sek, fel ké szí té si fel ada tok tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 145 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 145 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az Or szá gos és Re gi o ná lis Szo ci ál po li ti kai Ta ná csok
mû köd te té sé re, a ta ná csok fel ada ta i nak el lá tá sá ra, a fel -
adat el lát ás sal össze füg gõ ko or di ná ci ós, ope ra tív te vé -
keny sé gek vég zé sé re, a Ka ri ta tív Ta nács mû köd te té sé re,
to váb bá a szo ci á lis szak mai há ló zat fej lesz tõ köz pon tok
mû köd te té sé re, szo ci á lis célú szak mai ér dek kép vi se le ti és
er nyõ szer ve ze tek szakmai feladatellátásnak biztosítására
97,0 millió forint keret áll rendelkezésre.

48,0 mil lió fo rint ke ret összeg áll ren del ke zés re a mi -
nisz té ri um fel adat kö ré hez kap cso ló dó szo ci á lis kép zé sek,
to vább kép zé sek tá mo ga tá sá ra, fo lyó ira tok, szak köny vek,
se géd anya gok, ku ta tá sok, mód szer ta ni út mu ta tók ki adá sá -
nak, kon fe ren ci ák, ta nul mány utak, szer ve zé sé nek, va la -
mint szak mai bi zott sá gok mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa egye di dön tés alap ján tör -
té nik.

16.44.3. Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi -
va ta lok tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 160 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 160 000

Be vé te li elõ irány zat 0

1. Szo ci á lis mód szer ta ni há ló zat mû köd te té se:

a) A szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok ról
szó ló 1993. évi III. tör vény, va la mint a sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel ada ta i ról
és mû kö dé sük fel té te le i rõl szó ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
ren de let ál tal meg ha tá ro zott mód szer ta ni fel ada tok tá mo -
ga tá sá ra 987,9 mil lió fo rint ke ret összeg áll ren del ke zés re.
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2008. I. fél évé ben 47 ki je lölt mód szer ta ni in téz mény mû -
kö dé si tá mo ga tá sá ra 174,0 mil lió fo rint ke rült el kü lö ní tés -
re. A II. fél év ben át ala kí tás ra ke rül a mód szer ta ni há ló zat,
10 mód szer ta ni in téz mény és a Szo ci á lis és Mun ka ügyi In -
té zet 193,0 mil lió fo rint össze gû tá mo ga tá sá ra ke rül sor.

b) 500,0 mil lió fo rint elõ irány zat a re gi o ná lis szo ci á lis
és gyám hi va ta lok lét szám bõ ví té sé nek for rá sát ké pe zi.
A hi va ta lok lét szá ma vár ha tó an 82 fõ vel bõ vül.

c) A Ma gyar Ál lam kincs tár és a szo ci á lis és gyám hi va -
ta lok szak mai el len õr zé si fel ada tai, va la mint a jog sza bály -
ban elõ írt kö te le zõ kép zé sek fi nan szí ro zá sá ra 113,9 mil lió
fo rint áll ren del ke zés re.

2. A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló 1997. évi XXXI. tör vény 96. §-a (Gyvt.) sze rint ki je -
lölt re gi o ná lis és or szá gos mód szer ta ni in téz mé nyek, va la -
mint a szo ci á lis és gyám hi va tal ál tal ki je lölt me gyei mód -
szer ta ni gyer mek jó lé ti szol gá la tok és la kás ott ho nok mû -
kö dé si tá mo ga tá sá ra 172,1 mil lió fo rint áll ren del ke zés re.

16.45. Hi tel hát ra lé kok kon szo li dá ci ós prog ram ja

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 340 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 340 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az úgy ne ve zett régi fel té te lû (1988.
de cem ber 31-e elõtt fel vett), 100% mér ték ben ál la mi lag
ga ran tált la kás cé lú hi te lek bõl ere dõ, a lak ha tást ve szé lyez -
te tõ mér té kû adós ság gal rendelkezõk helyzetének ren -
dezése.

Az elõ irány zat az egyes la kás cé lú köl csö nök bõl ere dõ
adós sá gok ren de zé sé rõl szó ló 11/2005. (I. 26.) Korm. ren -
de let sze rin ti prog ram har ma dik üte mé nek (200 ezer Ft fe -
let ti tõ ke tar to zás sal ren del ke zõ adó sok tar to zá sá nak meg -
vá sár lá sa) for rá sá ul szol gál.

A Korm. ren de let ér tel mé ben a Ma gyar Ál lam a Ren de -
let ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint az OTP Bank
Nyrt.-nek az 1988. de cem ber 31-e elõtt fel vett hi te lek bõl
ere dõ egyes kö ve te lé se it - a tör lesz té si kö te le zett ség fel -
füg gesz té se mel lett - a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re meg -
vá sá rol ja.

16.46.1. Ott hon te rem té si tá mo ga tás

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 745 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 745 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a gyer mek vé del mi gon dos ko dás ból 
ki ke rült fi a tal fel nõt tek la kás hoz ju tá sá nak, tar tós lakha -
tásának se gí té se. A fel hasz ná lást a Gyvt. va la mint a
149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let ha tá roz za meg.

Elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül túl tel je sít -
he tõ elõ irány zat.

16.46.3. Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 272 600

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 272 600

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí -
tott gyer mek tar tás díj meg elõ le ge zé se a gyám hi va tal ál tal,
ha a be haj tás át me ne ti leg le he tet len és a gyer me ket ne ve lõ
szü lõ anya gi hely ze te ezt in do kol ja. Az elõ irány zat
felhasz ná lá sá ra a Gyvt., va la mint a 149/1997. (IX. 10. ) Korm.
ren de let elõ írá sai vo nat koz nak.

Elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül túl tel je sít -
he tõ elõ irány zat.

16.46.5. Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 982 500

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 982 500

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a sú lyo san moz gás kor lá to zott sze -
mé lyek köz le ke dé si több let költ sé ge i nek rész le ges kom -
pen zá lá sa. Az elõ irány zat a sú lyos moz gás kor lá to zott sze -
mé lyek köz le ke dé si ked vez mé nye i rõl szó ló 164/1995.
(XII. 27.) Korm. ren de let ben sza bá lyo zott köz le ke dé si tá -
mo ga tás, va la mint az ah hoz kap cso ló dó or vos szak ér tõi te -
vé keny ség dí ja zá sá nak for rá sá ul szolgál.

16.46.6. Moz gás kor lá to zot tak szer zé si és át ala kí tá si tá -
mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 815 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 1 815 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a sú lyo san moz gás kor lá to zott sze -
mé lyek gép ko csi-vá sár lá sá nak, il let ve a moz gás kor lá to -
zott sze mély fi zi kai adott sá gá hoz a jár mû át ala kí tá sá nak
elõ se gí té se.

Az elõ irány zat a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek
köz le ke dé si ked vez mé nye i rõl szó ló 164/1995. (XII. 27.)
Korm. ren de let ben sza bá lyo zott sze mély gép ko csi szer zé si 
és át ala kí tá si tá mo ga tás, va la mint a rend szer mû köd te té si
költ sé ge i nek for rá sá ul szol gál.

A tá mo ga tás el osz tá sa a re gi o ná lis szo ci á lis és gyám hi -
va tal egye di dön té se alap ján tör té nik. Az elõ irány zat fel -
hasz ná lá sát a MONETA Kft. bo nyo lít ja, amely a szer zé si
és át ala kí tá si tá mo ga tá sok alap já ul szol gá ló utal vá nyok
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ellen ér té ké nek ki fi ze té se so rán el len õr zi a sza bály sze rû el -
já rást.

16.46.7. GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek 
cél zott tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 261 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 261 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa a több ször mó do sí tott
119/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let 16. §-ában meg ha tá ro -
zot tak sze rint tör té nik. A ter hes sé gi, gyer mek ágyi se gély,
a GYES/GYED fo lyó sí tá sá nak idõ sza ká ra a hi tel fel ve võt
cél zott és tel jes ka mat tá mo ga tás il le ti meg. A fe de ze tet a
ren de let 16. § (3) bekezdés értelmében a költségvetés
biztosítja.

16.47. Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok 
fej lesz té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 300 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 300 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a gyer mek jó lé ti és gyermekvé -
delmi szol gál ta tá sok fej lesz té se, a Gyvt.-ben elõ írt köte -
lezõ ön kor mány za ti feladatok támogatása.

1. Gyer mek jó lé ti Szol gá la tok spe ci á lis szol gál ta tá sa i -
nak fej lesz té se (30,0 mil lió fo rint)

A tá mo ga tás jog sza bá lyi alap ja a Gyvt. 40. §-ának
(3) be kez dé se, és a 94. § (3) be kez dé se. A spe ci á lis szol -
gál ta tá so kon be lül ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a kap -
cso lat tar tá si ügye let és egy szü lõs klub, va la mint a ké szen -
lé ti szol gá lat mû köd te té sé nek tá mo ga tá sá ra. A szol gál ta tá -
sok a kü lön élõ szü lõk il let ve a vér sze rin ti szü lõk és gyer -
me ke ik kap cso lat tar tá sát hét vé gi ügye le ti nyit va tar tás sal
és eh hez kap cso ló dó se gí tõ te vé keny sé gek kel biz to sít ják,
va la mint e szol gál ta tás mel lett vagy ön ál ló an a gyer me kü -
ket egye dül ne ve lõ szü lõk szá má ra gyer mek fel ügye let tel
egy be kö tött rend sze res tá mo ga tó cso por tos fog lal ko zást
mûködtetnek.

A ké szen lé ti szol gá lat olyan 24 órá ban, dön tõ en a hi va -
ta los mun ka idõn, (a gyer mek jó lé ti szol gá lat/gyer mek jó lé ti 
köz pont nyit va tar tá si ide jén) túli ügye le tet je lent, ahol
kép zett szak em ber fo gad ja a rá szo ru ló hí vá sát és nyújt
azon na li se gít sé get dön tõ en a gyer me kek kel és csa lád ja ik -
kal be kö vet ke zõ krí zis hely ze tek el há rí tá sá nak ér de ké ben.
Mind két el lá tás a 40 ezer fõt meg ha la dó lé lek szá mú te le -
pü lé se ken lét re ho zott gyer mek jó lé ti köz pon tok kö te le zõ
fel ada ta, de plusz szol gál ta tás ként az ala cso nyabb lé lek -
szá mú telepü lé sek gyer mek jó lé ti szol gá la tai is vál lal hat ják.
A prog ram meg va ló su lá sá val szán dé kolt cél, ered mény:
leg alább 10-10 szol gál ta tás tá mo ga tá sa, amely se gí ti a

gyer me kek esély egyen lõ sé gét, a veszélyezte tettség meg -
elõ zé sét.

A fej lesz té si ke ret nyílt pá lyá zat út ján ke rül fel hasz ná -
lás ra, a pá lyá za tot az ESZA Kht bo nyo lít ja le. A ke ze lé si
költ ség mér té ke leg fel jebb a ke ret 6%-a.

2. Gyer me kek át me ne ti gon do zá sát biz to sí tó új in téz -
mény lé te sí té se nyílt pá lyá zat (60,0 mil lió fo rint)

A prog ram töb bek kö zött a Gyer mek vé del mi tör vény -
ben meg ha tá ro zott gyer me kek át me ne ti ott ho ná nak lét re -
ho zá sa, meg lé võ ott ho nok bõ ví té se, il let ve ki zá ró lag az e
pá lyá zat ke re té ben, pá lyá za ti tá mo ga tás ból lét re ho zott új
fé rõ he lyek mû kö dé si fel té te le i nek ki ala kí tá sá ra irá nyul.
EU-s for rá sok ezen in téz mény há ló zat lét re jöt tét nem tá -
mo gat ják. A tá mo ga tás épí tés re, fel sze re lé sek meg vá sár lá -
sá ra ad lehetõséget.

Az el lá tás mó dot ad a sú lyo san ve szé lyez te tõ élet hely -
zet bõl meg nyug ta tó át me ne ti gon do zást biz to sí tó in téz -
mény ben tör té nõ el he lye zés re - a szü lõk szü lõi fel ügye le ti
jo gá nak érin tet le nül ha gyá sa mel lett -, ez zel el ke rül ve a
hat sá gi el já rást, te her men te sít ve a gyer mek vé del mi szak -
el lá tás rend sze rét. Ru gal mas mó dot ad a krí zis hely zet
meg ol dá sa oly mó don, hogy a szü lõt a ve szé lyez te tõ hely -
zet bõl ki ra gad va, a szü lõ ket te her men te sít ve biz to sít ja
szá muk ra a prob lé mák ön ál ló, vagy szo ci á lis szak em ber rel 
tá mo ga tott meg ol dá sá ra. Az el he lye zés alatt biz to sít ha tó -
ak a ko ráb ban el ma radt pe da gó gi ai, or vo si, pszi chés vizs -
gá la tok, a gyer mek tá vol lét ben a szü lõk se gít sé get kap -
hatnak a jö võ ben be kö vet ke zõ krí zis hely ze tek kezelésére.

A prog ram meg va ló su lá sá val szán dé kolt cél, ered -
mény: leg alább 3 gyer me kek át me ne ti ott ho ná nak a
lét re jöt te. Je len leg ugyan is 17 gyer me kek át me ne ti ott ho -
na mû kö dik az or szág ban, 6 me gyé ben egy ál ta lán nincs
gyer me kek át me ne ti ott ho na, va la mint 25 olyan húsz ezer
fõ fe let ti la kos ság szá mú te le pü lés van, ahol bár a jog sza -
bály elõ ír ná, nem mû kö dik gyer me kek át me ne ti ott ho na.

A pá lyá zat le bo nyo lí tó ja az ESZA Kht, a ke ze lé si költ ség
mér té ke leg fel jebb 6%.

3. Gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se nyílt pá -
lyá zat (114,0 mil lió fo rint)

A ke ret cél ja a hi va tá sos ne ve lõ szü lõi há ló zat tá mo ga tá -
sa, a mû kö dé si fel té te lek ja ví tá sa tár gyi esz köz be szer zé -
sek tá mo ga tá sa, va la mint a ne ve lõ szü lõi kom pe ten ci ák
fej lesz té se, erõ sí té se to vább kép zés ke re té ben.

A pá lyá za tot az ESZA Kht. bo nyo lít ja le, a ke ze lé si
költ ség mér té ke leg fel jebb a ke ret 6%-a.

4. Egye di tá mo ga tá sok (87,0 mil lió fo rint)

Fel hasz ná lá si cé lok: KSH adat gyûj tés, meg kez dett ku -
ta tá sok foly ta tá sa, szak la pok ki adá sá nak tá mo ga tá sa,
gyer mek vé de lem ben dol go zó pszi cho ló gu sok, nevelõ -
szülõk, gyá mok, gyer mek fel ügye lõk szak ér tõk kép zé sé nek
tá mo ga tá sa, or szá gos szak mai kon fe ren ci ák szer ve zé se.
A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó gyer mek vé del mi intéz -
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mények fel újí tá si ke re té nek biz to sí tá sa, ko ráb bi évek tá -
mo ga tá sai fel hasz ná lá sá nak mo ni to ro zá sa, el len õr zé se.

16.48.1. Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív
ál la mi tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 36 274 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 36 274 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa a költ ség ve té si tör vény,
va la mint a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl szó ló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let alap ján tör -
ténik. A fi nan szí ro zást a Magyar Államkincstár területi
igazgatóságai végzik.

16.48.2. Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 2 444 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 2 444 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat az új be lé põ ként meg je le nõ szo ci á lis
szol gál ta tá sok nor ma tív hoz zá já ru lá sá nak sza bá lyo zá sát
se gí ti elõ egy részt a nem ál la mi és egy há zi fenn tar tók,
más részt az ön kor mány za ti fenn tar tói kör ese té ben, to váb -
bá fej lesz té si for rá so kat biz to sít az új be lé põ szolgálta -
tások esetében (étkeztetés, házi segítségnyújtás).

A mû kö dé si hoz zá já ru lás a nor ma tí va ki egé szí té sen fe -
lül for rást biz to sít az elõ re nem ter vez he tõ, mû kö dést ve -
szé lyez te tõ for rás hi á nyok fe de ze té re, a „vis ma jor” ese tek
ke ze lé sé re és az el lá tó rend szer szak mai jog sza bá lyok ál tal
elv árt szint re való fej lesz té sé re a sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó szo ci á lis szol gál ta tá sok kö ré ben. Ter ve zett ke ret -
össze ge: 1 644,0 mil lió fo rint, mely nek fel hasz ná lá sa nyílt
pá lyá za ti fel hí vás út ján az ESZA Kht. ke ze lé sé ben tör -
ténik.

Az ét kez te tés és a házi se gít ség nyúj tás fej lesz té sé re ter -
ve zett ke ret összeg 800,0 mil lió fo rint, mely pá lyá za ti úton, 
az ESZA Kht. ke ze lé sé ben ke rül fel hasz ná lás ra.

A pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó ke ze lé si költ ség
mér té ke leg fel jebb 6%.

16.48.3. Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé -
szí té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 4 500 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 4 500 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az egy há zi fenn tar tá sú szo ci á lis in -
téz mé nyek mû kö dé si ki adá sa i hoz tör té nõ hoz zá já ru lás.

A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szo ci á lis szol gál ta tó
ál la mi nor ma tí vá ra jo go sult. A szol gál ta tás költ sé gei ál ta -
lá ban és je len tõ sen meg ha lad ják a nor ma tív tá mo ga tást,
ame lyet az ön kor mány za ti fenn tar tók és in téz mé nye ik a
szol gál ta tás mû kö dé si be vé te le i vel és sa ját for rá sa ik szük -
ség sze rin ti igény be vé te lé vel egé szí te nek ki. Az egy há zi
fenn tar tók ez utób bi té nye zõ höz - az ön kor mány za ti sa ját
for rá sú fedezetrészhez - igazodó kiegészítõ támogatásban
részesülnek. A finanszírozást a MÁK területi igazga tó -
ságai végzik.

A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra a Ma gyar
Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi
CLXIX. tör vény 31. §-a ér tel mé ben az egy há zi jogi sze mély 
a nor ma tív hoz zá já ru lá son túl az egy há zak tá mo ga tá sá ról
szó ló tör vény fel té te lei sze rint ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go -
sult. En nek mér té ke a 3. szá mú mel lék let 11. b)-m) és
12-14. pont ja i ban meg ál la pí tott nor ma tí va 53,8%-a. 

16.50. Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 566 800

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 566 800

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a haj lék ta lan-el lá tás fej lesz té se, a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá si rend szert ki -
egé szí tõ szol gál ta tá sok mû kö dé si költ sé ge i nek támoga -
tása, a szak mai mun ka fej lõ dé sé nek, hatékonyabbá válá -
sának elõsegítése.

A tá mo ga tá sok ré vén az el éren dõ cél a rend szer to váb bi
fej lõ dé sé nek elõ se gí té se, egy részt a hi ány zó szol gál ta tá si
for mák ki épü lé sé vel (pl. a még hi ány zó 24 órás egész ség -
ügyi cent ru mok), más részt a szol gál ta tá sok ha té kony sá gá -
nak nö ve lé sé vel. Foly ta tó dik azon egye di, mo dell ér té kû
prog ra mok tá mo ga tá sa, me lyek az el lá tás sok szí nûb bé té te -
lét ered mé nye zik, va la mint fon tos cél, hogy meg fe le lõ ke re -
tet biz to sít sunk a 2008-2009. évi téli idõ szak ban eset leg be -
kö vet ke zõ krí zis hely ze tek ke ze lé sé hez.

Fel ada tok, prog ra mok rész le te zé se:

A ke ret összeg leg na gyobb ré szét ké pe zi a nyílt pá lyá za -
ti ke ret ben tör té nõ ki egé szí tõ tá mo ga tá sok biz to sí tá sa.
Ezen túl le he tõ vé vá lik egyes ki emel ke dõ je len tõ sé gû
prog ra mok egye di tá mo ga tá sa, va la mint a téli idõ szak ban
a krí zis hely ze tet oko zó ese mé nyek ke ze lé sé re szol gá ló
prog ra mok tá mo ga tá sa.

A fel ada to kat, prog ra mo kat egy részt a szo ci á lis igaz ga -
tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény,
más részt an nak vég re haj tá si ren de le tei, va la mint a haj lék ta -
lan el lá tó rend szer 2007-2013. kö zöt ti fej lesz té sé rõl szó ló
Korm. ha tá ro zat ala poz za meg.

A for rá sok fel hasz ná lá sa a Haj lék ta la no kért Köz ala pít -
vány, va la mint az Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért 
és Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány köz re mû kö dé -
sé vel tör té nik. Az át adott for rá sok na gyobb ré szét nyílt
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pályá zat ke re té ben kap hat ják meg a haj lék ta lan em be re ket
el lá tó szer ve ze tek, míg a Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány
ezen túl köz vet le nül, a mi nisz té ri um meg bí zá sa alap ján
egye di prog ra mo kat is fi nan szí roz.

16.51.2. A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a tár -
sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té sét elõ se gí tõ prog -
ramok tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 50 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 50 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az EU szo ci á lis vé de lem rõl és tár -
sa dal mi össze tar to zás ról szó ló stra té gi á já ban való ma gyar
rész vé tel tel jes körû kor mány za ti szin tû ko or di ná ci ó ja.
A 2006-2008-as Nem ze ti Stra té gi ai Je len tés ben meg fo gal -
ma zot tak után kö ve té sé re al kal mas egy sé ges rend szer ki épí -
té se, a vég re haj tá si be szá mo ló, va la mint a 2008-2010-re vo -
nat ko zó újabb Nem ze ti Stra té gi ai Je len tés el ké szí té se, a
kap cso ló dó ha zai és nem zet kö zi szak mai ko or di ná ci ós te -
en dõk, szak ér tõi fel ada tok el lá tá sa. Az NSJ-ben meg fo gal -
ma zott fel ada tok el lá tá sát se gí tõ szak mai meg ol dá sok,
mo del lek támogatása. 

a) Az uni ós tag ál la mi lét bõl fa ka dó, a szo ci á lis vé de -
lem mel és a tár sa dal mi össze tar to zás sal fog lal ko zó nyi tott
ko or di ná ci ós együtt mû kö dés hez, va la mint egyéb uni ós
szo ci á lis és de mog rá fi ai ügyek hez kap cso ló dó fel ada tok
el lá tá sa, ezek kel kap cso la tos tu do má nyos, szak mai, szak -
ér tõi, mód szer ta ni te vé keny sé gek tá mo ga tá sa (30,0 mil lió
forint)

A fel ada tok rész le te zé se:

- A Tár sa dal mi Ki re kesz tés El le ni Bi zott ság (TKEB)
mû köd te té se;

- A nem ze ti stra té gi ai je len tés ben fog lalt in téz ke dé sek
mo ni to ro zá sa, kap cso ló dó tu do má nyos és szak mai hát tér -
anya gok ké szít te té se, szak mai fó ru mok, kon fe ren ci ák ren -
de zé se;

- A 2008-2010-es Nem ze ti Stra té gi ai je len tés elõ ké szí -
té se;

- A PROGRESS Kö zös sé gi Ak ció prog ram tár sa dal mi
ki re kesz tés el le ni pil lé ré hez kap cso ló dó te vé keny sé gek tá -
mo ga tá sa;  

- Ki ad vá nyok for dít ta tá sa és meg je len te té se;

- Kon fe ren ci á kon, szak mai to vább kép zé se ken való
rész vé tel do lo gi költ sé gei, szak mai ren dez vé nyek tá mo ga -
tá sa;

b) A szo ci á lis ága za ti in for má ci ós fej lesz té sek biztosí -
tása (20,0 mil lió fo rint)

A szo ci á lis in for má ci ós és e-be fo ga dás te rü le te ken
meg je le nõ fel ada tok hoz szük sé ges fel té te lek megterem -
tése - szak ér tõi mun ka szak mai hát tér anya gok megren -
delése, szak ér tõi egyez te té sek fel té te le i nek biz to sí tá sa.

A re gi o ná lis és or szá gos ter ve zést, fej lesz tést, mo ni to ro -
zást szol gá ló, te rü le ti ala pú ága za ti in for má ci ós rend szer
fej lesz té se. Az in for má ci ós fej lesz té sek kel kap cso la tos, il -
let ve az ah hoz szük sé ges szak ér tõi te vé keny ség fi nan szí -
ro zá sa, va la mint a ki épí ten dõ köz pon ti rend szer hez való
hoz zá fé rés le he tõ sé ge i nek ki ala kí tá sa, a fel hasz ná lók fel -
ké szí té se a rend szer al kal ma zá sá ra az ága za ti ter ve zé si,
mo ni to ro zá si folyamatokban.

A fel ada tok rész le te zé se:

- Az ága za ti in for má ci ós rend szer fej lesz té se, adat kö rök 
fris sí té se, funk ci ó i nak bõ ví té se,

- A rend szer meg is mer te té se a szé les szak mai kö zön -
ség gel, kép zé sek,

- Szak mai ta lál ko zók, meg be szé lé se, kon fe ren ci ák

- Ága za ti (e-Szo ci á lis) és esély egyen lõ sé gi (e-Be fo ga -
dás) in for má ci ós tár sa da lom stra té gi ák hoz kap cso ló dó ak -
ció ter vek ki dol go zá sa, ko or di ná lá sa

Fel ada tot, prog ra mot meg ha tá ro zó jog sza bá lyok:

2321/2003. (XII. 13.) Korm. ha tá ro zat, a Tár sa dal mi
Be fo ga dás ról szó ló Kö zös Me mo ran dum alá írá sá ról és a
Tár sa dal mi Ki re kesz tés El le ni Bi zott ság lét re ho zá sá ról;

2178/2006. (X. 25.) Korm. ha tá ro zat a 2006-2008. kö -
zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó, a Szo ci á lis vé de lem rõl és a tár -
sa dal mi össze tar to zás ról szó ló nem ze ti stra té gi ai je len tés
el fo ga dá sá ról

281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a 2007-2013. prog -
ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá -
sá ról

16.51.3. Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 45 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 45 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta -
nács (OFT) mû köd te té se, ezen be lül az OFT mû kö dé se, az
OFP mo ni to ro zá sa, a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és
em be ri mél tó sá gá ról szó ló egyez mény mo ni to ro zá sa, az
OFT nemzetközi tevékenységének támogatása.

1. Az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács mû kö dé si ki -
adá sai (10,0 mil lió forint)

Az elõ irány zat az Igaz ga tás cím re tör té nõ át cso por to sí -
tást kö ve tõ en sze mé lyi és do lo gi ki adá sok ra ke rül felhasz -
nálásra.

2. Az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram kommuni -
kációja, tár sa dal mi tu dat for má lás al prog ram ke ret össze ge
10,0 mil lió fo rint, mely egye di dön té sek alap ján ke rül fel -
hasz ná lás ra.
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3. Az Or szá gos Fo gya té kos ügyi prog ram hoz kap cso ló dó
prog ra mok egye di tá mo ga tá sá ra 10,0 mil lió fo rint ke ret -
összeg ke rül fel hasz ná lás ra.

4. A fo gya té kos sá gü gyi ENSZ nem zet kö zi kon fe ren cia
szer ve zé sé vel össze füg gõ ki adá sok fe de ze té re 10,0 mil lió
fo rint ke ret összeg köz be szer zés út ján ke rül fel hasz ná lás ra.

5. Mo ni tor ing fel ada tok ki adá sai (5,0 mil lió fo rint)

16.51.4. Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tolmács -
szolgál ta tás tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 751 500

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 751 500

Be vé te li elõ irány zat 0

Ter ve zett prog ra mok:

1. A fe je zet fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek in gat la -
na i nak aka dály men te sí té se (241,5 mil lió fo rint)

2. Jel nyel vi tol mács szol gá la tok tá mo ga tá sa pá lyá zat
útján (350,0 mil lió fo rint)

3. Se gí tõ ku tya ki kép zés ka pa ci tás bõ ví té sé nek tá mo ga -
tá sa pá lyá zat út ján (40,0 mil lió fo rint)

4. Tu risz ti kai szol gál ta tók aka dály men te sí té sé re irá nyu ló
is me ret ter jesz tõ ki ad vá nyok és kam pány (50,0 mil lió fo -
rint)

5. Or szá gos te le ví zi ós mû so rok fel ira to zá sa (pá lyá zat)
(50,0 mil lió fo rint)

6. W3C kom mu ni ká ci ós meg ol dá sok ter jesz té se (20,0 mil -
lió fo rint)

16.51.5. A roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in -
teg rá ci ós prog ram ja

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 516 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 516 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A prog ram leg fon to sabb cél ki tû zé se, hogy a te le pe ken,
te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk élet mi nõ sé gét ja vít sa,
ok ta tá si, fog lal koz ta tá si, egész ség ügyi és szo ci á lis kom -
po nen sek se gít sé gé vel. A prog ram komp lex mó don, az ok -
ta tá si, fog lal koz ta tá si, egész ség ügyi és szo ci á lis kom po -
nen sek együt tes megjelenítésével enyhíti a telepeken élõk
kirekesztettségét.

A 2008. év ben a te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in -
teg rá ci ós prog ram 2008. évi pá lyá za tá nak le bo nyo lí tá sa,
az eh hez kap cso ló dó ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa, a te -
le pe ken, te le pü lé se ken dol go zó men to rok, szo ci á lis mun -
kások bérének kifizetése fog megvalósulni.

A pá lyá za ti ke ret 480 mil lió fo rint, a ki fi ze té se ket elõ -
leg fi nan szí ro zott for má ban ter vez zük. A ko or di ná ci ós fel -
ada tok el lá tá sá ra, a te le pe ken, te le pü lé se ken dol go zó men -
to rok, szo ci á lis mun ká sok bé ré nek ki fi ze té sé re 36,0 mil lió

fo rint áll ren del ke zés re, mely tar tal maz za az ESZA Kht.
köz re mû kö dé sé nek dí ját is.

16.51.9. Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj -
tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 150 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 150 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A 1105/2007. Korm. ha tá ro zat rög zí ti a Roma In teg rá -
ció Év ti ze de Prog ram Stra té gi ai Terv hez kap cso ló dó, a
2008-2009. évek re szó ló kor mány za ti in téz ke dé si ter vet.
A Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram a ro mák tár sa dal mi
in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ kor mány za ti fel ada to kat ha tá roz za
meg. En nek ke re té ben ága zat kö zi együtt mû kö dé sek va ló -
sul nak meg, ame lyek ko or di ná ci ó ja a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik. Az elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá val a Roma In teg rá ció Év ti ze de
Prog ram ban a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe le -
lõs sé gi kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sa, il let ve a szak tár -
cák kö zöt ti együtt mû kö dés ke re te i nek meg te rem té se válik
lehetõvé. 

Az elõ irány zat ból ke rül fi nan szí ro zás ra:

- az ága zat kö zi va la mint a ci vi lek kel való együtt mû kö dé sek
ko or di ná ci ó ja (Roma In teg rá ci ós Ta nács, Ci vil Er nyõ);

- a Roma Kul tu rá lis Alap pá lyá zat (ter ve zett ke ret -
összeg: 50 mil lió Ft);

- az In ter ven ci ós Ke ret pá lyá zat (ter ve zett ke ret összeg:
50 mil lió Ft);

- az Év ti zed Prog ram el nök sé gi ese mé nyei és kom mu ni -
ká ci ós kam pá nya;

- egye di dön tés alap ján meg ítélt tá mo ga tá sok.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa elõ leg fi nan szí ro zott for -
má ban tör té nik.

16.52.1. Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo -
ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 173 400

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 173 400

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a ci vil szek tor szol gál ta tói sze re pé -
nek erõ sí té se, a kor mány zat és a ci vil szek tor kö zöt ti part -
ne ri együtt mû kö dés fej lesz té se [1065/2007. (VIII. 23.)
Korm. ha tá ro zat vég re haj tá sa], va la mint a Ci vil Szolgál -
tató Köz pon to kon ke resz tül a ci vil szek tor szá má ra az in -
for má ci ó hoz, egyéb szol gál ta tá sok hoz, kép zés hez való
hoz zá ju tás elõ se gí té se.
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Az elõ irány zat for rá sa i ból ke rül fi nan szí ro zás ra a pá lyá -
za ti úton ki vá lasz tott és éven kén ti fe lül vizs gá lat tal mû kö -
dõ me gyei Ci vil Szol gál ta tó Köz pon tok (CISZOK) mû kö -
dé sé nek tá mo ga tá sa. Szin tén az elõ irány zat nyújt fe de ze tet 
a CI SZOK-há ló zat fej lesz té sét, a ha té kony jog al ko tást elõ -
se gí tõ in for má ci ók, ada tok, té nyek össze gyûj té sét, elem -
zé sét szol gá ló hát tér ta nul má nyok meg ren de lé sé re, va la -
mint a ci vil szek tor ral össze füg gõ jog sza bá lyok elõ ké szí -
té sét szol gá ló szak ér tõi ta nul má nyok fi nan szí ro zá sá ra.

A Ci vil Szol gál ta tó Köz pon tok mû köd te té sé nek cél ki -
tû zé sei kö zül ki emel ke dik, hogy ága zat tól füg get le nül
min den ci vil szer ve zet nek azo nos szín vo na lon kell biz to -
sí ta ni az alap szol gál ta tá sok el éré sét a me gye egész te rü le -
tén. Emel lett a há ló zat fo lya ma tos kö zös mun ká já nak és a
mi nisz té ri um mal kö tött stra té gi ai szö vet ség nek kö szön he -
tõ en más, a köz pon ti köz igaz ga tás szá má ra fon tos, a szek -
tor ra irá nyu ló tá jé koz ta tá si és szer ve zé si te vé keny sé ge ket
(EU kom mu ni ká ció, mun ka nél kü li ség, esély egyen lõ ség,
in for ma ti ka, NCA, stb.) is ha té ko nyan lát el.

Az elõ irány za tot az ESZA Kht. ke ze li, a ke ze lé si költ ség
leg fel jebb 6%.

16.52.2. Nem ze ti Ci vil Alap prog ram

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 6 887 800

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 6 887 800

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a ci vil tár sa da lom erõ sö dé se, ci vil
szer ve ze tek tár sa dal mi sze rep vál la lá sá nak nö ve ke dé se, a
kor mány zat és a ci vil tár sa da lom kö zöt ti part ne ri vi szony
fej lõ dé se, az ál la mi, ön kor mány za ti köz fel ada tok ha té ko -
nyabb el lá tá sa, a fel adat-át vál la lás feltételeinek megte -
remtése érdekében.

Az elõ irány zat pá lyá za ti, vagy nor ma tív tá mo ga tá sá nak
fel hasz ná lá sá ról a több sé gé ben ci vil szek tor de le gált ja i ból
álló Ta nács és kol lé gi u mok dön te nek.

Az Alap prog ram ból az aláb bi cé lok ra tel je sít he tõk ki fi -
ze té sek:

a) ci vil szer ve ze tek mû kö dé si tá mo ga tá sa;

b) ci vil szer ve ze tek köz hasz nú te vé keny sé gé nek tá mo -
ga tá sa;

c) ci vil szer ve ze te ket érin tõ év for du lók, fesz ti vá lok, ha zai
és ha tá ron túli ren dez vé nyek tá mo ga tá sa;

d) nem zet kö zi ci vil kap cso la tok ban a ma gyar or szá gi ci -
vil szer ve ze tek je len lé té nek biz to sí tá sa, ha zai és ha tá ron
túli ren dez vé nye ken, fesz ti vá lo kon tör té nõ rész vé tel tá mo -
ga tá sa, nem zet kö zi tag dí jak hoz tá mo ga tás biz to sí tá sa, eu -
ró pai in teg rá ci ót elõ se gí tõ prog ra mok tá mo ga tá sa;

e) ci vil szfé rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok,
mo ni tor ing te vé keny ség és nyil ván tar tá si fel ada tok tá mo -
ga tá sa;

f) ci vil szfé rá val kap cso la tos szol gál ta tó, ta nács adó, ok -
ta tá si, fej lesz tõ, se gí tõ te vé keny ség és in téz mé nyek tá mo -
ga tá sa;

g) ci vil szfé rát be mu ta tó ki ad vá nyok, elekt ro ni kus és
írott szak mai saj tó tá mo ga tá sa;

h) ci vil szer ve ze tek pá lyá za ti ön ré sze i nek tá mo ga tá sa;

i) ado mány osz tó szer ve ze tek nek szó ló jut ta tás az Alap -
prog ram Ta ná csa (a to váb bi ak ban: Ta nács), il let ve a Kol -
lé gi u mok egy sé ges el vek men tén meg ha tá ro zott, for rás au -
to ma tiz mus biz to sí tá sá ról szó ló dön té sei alap ján;

j) az Alap prog ram mû kö dé sé vel kap cso la tos költ sé gek
fe de ze te;

k) ci vil ér dek-kép vi se le ti te vé keny ség tá mo ga tá sa.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sát a Nem ze ti Ci vil Alap -
prog ram ról 2003. évi L. tör vény, va la mint a Nem ze ti Ci vil
Alap prog ram ról szó ló 2003. évi L. tv. vég re haj tá sá ról
szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. ren de let ha tá roz za meg.

2008-ban a tel jes pá lyá za ti ke ret össze ge 6,336,8 mil lió
fo rint.

Az elõ irány za tot az ESZA Kht. ke ze li. Az NCA mû köd te -
té sé re for dít ha tó költ ség az elõ irány zat 8%-a, 551 024 ezer
fo rint. A ke ze lé si költ ség fe de ze tet biz to sít a 131 tes tü le ti
tag költ ség té rí té sé re (160,0 mil lió fo rint), a fenn ma ra dó
összeg bõl 381,0 mil lió fo rint a pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá -
val, a tel jes körû ad mi niszt rá ci ó val össze füg gõ ki adá sok
fe de ze té re az ESZA Kht.-t il le ti meg, 10 024 ezer fo rint
az NCA Mi nisz te ri Tit kár ság ki adá sa i nak fe de ze té re
szol gál.

16.53.1. Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség
fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 852 700

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 852 700

Be vé te li elõ irány zat 0

Idõs ügyi prog ram (80,0 mil lió fo rint)

Az elõ irány zat cél ja az Idõs ügyi Ta nács mû köd te té se,
az idõ sek in teg rá ci ó já nak, tár sa dal mi rész vé te lé nek elõ se -
gí té se, esély egyen lõ sé gé nek nö ve lé se, ak tív élet mód ra
ösz tönzése.

Az elõ irány zat hoz zá já rul az idõs ba rát fi zi kai és tár sa -
dal mi kör nye zet meg te rem té sé hez, az idõs kor hoz kap cso -
ló dó tár sa dal mi at ti tûd for má lá sá hoz, a ge ne rá ci ók kö zöt ti
szo li da ri tás erõ sí té sé hez, az idõs em be rek he lyi tár sa dal mi
rész vé te lé nek erõ sí té sé hez.

Az elõ irány zat az aláb bi rész fel ada tok ra ke rül fel hasz -
ná lás ra:

- Idõs ügyi Ta nács ülé sei, prog ram jai meg ren de zé se;

- Idõ sek Vi lág nap ja köz pon ti és he lyi meg ün nep lé se;
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- Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj pá lyá zat, kon fe ren cia és
díj ki osz tás le bo nyo lí tá sa;

- Pá lyá za tok út ján a nyug dí ja sok ci vil szer ve ze te i nek tá -
mo ga tá sa és a nyug dí ja sok ön kén tes fog lal koz ta tá sa.

Az Idõs ügyi Ta nács hoz kap cso ló dó kö te le zett sé ge ket a
1138/2002. (VIII. 9.) Korm. ha tá ro zat 5. pont ja tar tal maz -
za. Az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj ala pí tá sá ról és ado má -
nyo zá sá ról az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együt tes
ren de let szól, amely rész le te sen sza bá lyoz za az el já rás le -
bo nyo lí tá sát.

Az idõs ügyi szak mai prog ra mok fi nan szí ro zá sát a va lós
szük ség le tek és Ma gyar or szág 2006-2008. kö zöt ti idõ -
szak ra a Szo ci á lis vé de lem rõl és az össze tar to zás ról szó ló
Nem ze ti Stra té gi ai je len té sé ben vál lal tak in do kol ják, ame -
lyet a 2178/2006. (X. 25.) Korm. ha tá ro zat fo ga dott el.

A 45 mil lió fo rint össze gû pá lyá za ti ke ret az ESZA Kht
köz re mû kö dé sé vel ke rül fel hasz ná lás ra, a ke ze lé si költ ség
mér té ke leg fel jebb a ke ret 6%-a.

Biz tos kez det prog ram (90,0 mil lió fo rint)

A prog ram cél ja a 0-5 éves élet ko rú, hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek ko rai ké pes ség fej lesz té se és a csa lá dok szo cio -
kul tu rá lis tá mo ga tá sa azo kon a te rü le te ken, ahol ez más
mó don nem biz to sít ha tó. A Biz tos Kez det Prog ram ré sze a
47/2007. (V. 31.) OGY ha tá ro zat tal el fo ga dott „Le gyen
jobb a gye re kek nek” Nem ze ti Stra té gia vég re haj tá sát szol -
gá ló 3 éves kor mány za ti cse lek vé si terv nek. A prog ram
meg va ló sí tá sá ra a TÁMOP a leg hát rá nyo sabb hely ze tû te -
le pü lé se ken biz to sít for rá so kat. 40 olyan prog ram mû kö -
dik, mely nek TÁMOP tá mo ga tá sá ra csak 2009-ben lesz
le he tõ ség, ezért a már el in dult prog ra mok 2008. évi tá mo -
ga tá sá ra ha zai for rást kell biz to sí ta ni.

A ke ret fel hasz ná lá sa pá lyá zat út ján tör té nik, az ESZA
Kht. köz re mû kö dé sé vel. A ke ze lé si költ ség mér té ke leg -
fel jebb a ke ret 6%-a.

Esély egyen lõ sé get elõ se gí tõ szol gál ta tá sok (63,0 mil lió
fo rint)

A ke ret cél ja az esély egyen lõ sé get elõ se gí tõ, an nak elõ -
moz dí tá sa ér de ké ben te vé keny ke dõ szer ve ze tek nek, va la -
mint az át me ne ti leg ne héz hely zet be ke rült in téz mé nyek tá -
mo ga tá sa. Krí zis hely ze tek ke ze lé se, ren dez vé nyek, prog ra -
mok lét re ho zá sá nak elõ se gí té se. A ke ret összeg az ügy fél ba -
rát köz igaz ga tás nak, az ál lam pol gá rok szé les kö rû tá jé koz -
ta tá sá nak, a köz vet len kap cso lat tar tás nak a biz to sí tá sát is
szol gál ja. A ke ret bõl mû köd nek a nem zet kö zi és egyéb kö -
te le zett sé gek bõl kö vet ke zõ prog ra mok, kép zé sek, ren dez -
vé nyek, kon fe ren ci ák is.

Cél cso port ját az esély egyen lõ ség te rü le té hez kap cso ló dó 
va la mennyi cél cso port (kü lö nö sen a hát rá nyos hely ze tû em -
be rek, va la mint a tár sa dal mi in teg rá ci ó ju kat se gí tõ szer ve -
ze tek) ké pe zik.

Nõk és fér fi ak tár sa dal mi esély egyen lõ sé gét elõ se gí tõ
prog ram (80,0 mil lió fo rint)

A ke ret cél ja a nõk és fér fi ak kö zöt ti tár sa dal mi egyen -
lõ ség meg te rem té sé nek ösz tön zé se, a ne mek kö zöt ti kü -
lönb sé gek fel szá mo lá sa, a Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi
Egyen lõ sé ge Ta nács mû köd te té se.

A fel ada tok ke re tét az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki adott
Nõk és Fér fi ak egyen lõ sé gé rõl szó ló ütem terv 2006-2010.
(Ro ad map) irány vo na lai ha tá roz zák meg, az aláb bi ak
szerint:

- a nõk és fér fi ak egyen lõ mér té kû gaz da sá gi füg get len -
sé ge meg te rem té sé nek ösz tön zé se,

- a szak mai és ma gán élet fo ko zot tabb összehangolá -
sának elõ se gí té se,

- egyen lõ ará nyú fér fi-nõi rész vé tel tá mo ga tá sa a dön -
tés ho za tal ban,

- a nemi ala pú erõ szak és az em ber ke res ke de lem fel szá -
mo lá sa,

- a ne mek hez kö tõ dõ szte re o tí pi ák fel szá mo lá sa a tár sa -
da lom ban,

- a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség tá mo ga tá sa az EU-n kí vül.

A meg ha tá ro zó jog sza bá lyok:

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

- az ENSZ Nõk IV. Vi lág kon fe ren ci á ján el fo ga dott Nyi -
lat ko zat ban meg fo gal ma zott fel ada tok Ma gyar or szá gi
meg va ló sí tá sát szol gá ló cse lek vé si prog ram ról szó ló
2174/1997. (VI. 26.) Korm. ha tá ro zat; 

- a nõk kel szem be ni meg kü lön böz te tés min den for má já -
nak fel szá mo lá sá ról 1979. de cem ber 18-án New York ban
el fo ga dott Egyez mény Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve ki hir de -
té sé rõl szó ló 2001. évi LX. tör vény;

- az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról szó ló 2003. évi CXXV. tör vény 7. § (1) e),
8. § (1) b), (2) e), (3) b), c);

- Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge Ta nács lét re -
ho zá sá ról szó ló 1089/2006. (IX. 25.) Kor mány ha tá ro zat.

Krí zis köz pon tok mû köd te té se (69,7 mil lió fo rint)

A ke ret cél ja a nõk el le ni és a csa lá don be lü li erõ szak
fel szá mo lá sa, és a krí zis ke ze lõ köz pon tok mû köd te té sé -
nek tá mo ga tá sa és bõ ví té se, szak mai fel ügye le té nek biz to -
sí tá sa, az ál do za tok szá má ra fenn tar tott 24 órás in gye nes
se gély vo nal mun ká já nak szak mai tá mo ga tá sa.

A fel hasz ná lás jog sza bá lyi alap ja a csa lá don be lü li erõ -
szak meg elõ zé sé re és ha té kony ke ze lé sé re irá nyu ló nem -
ze ti stra té gia ki ala kí tá sá ról 45/2003. (IV. 16.) OGY ha tá -
ro zat, va la mint a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té -
gi á já ról 115/2003. (X. 28.) OGY ha tá ro zat.
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A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra egye di dön té sek alap ján
kerül sor.

Or szá gos Esély egyen lõ sé gi Há ló zat (390,0 mil lió fo rint)

Az Or szá gos Esély egyen lõ sé gi Há ló zat fel ada ta a mi -
nisz té ri um esély egyen lõ sé gi po li ti ká já nak, esély te rem tõ
prog ram ja i nak tá mo ga tá sa, a hát rá nyos hely ze tû cso por -
tok tár sa dal mi be fo ga dá sát elõ se gí tõ in teg rá ci ós szak po li -
ti kák köz ve tí té se. Az Or szá gos Esély egyen lõ sé gi Há ló za -
tot al ko tó Esé lyek Há zai az ér dek vé de lem mel fog lal ko zó
ci vil szer ve ze te rész vé te lé vel mû köd te tik az Esély egyen -
lõ sé gi Fó ru mot, le he tõ sé get biz to sí ta nak szak mai egyez te -
té sek re, a fel ada tok össze han go lá sá ra, kon cep ci ók, stra té -
gi ai ter vek és jog sza bá lyok vé le mé nye zé sé re. Együtt mû -
köd nek az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság gal a diszk ri mi ná -
ci ó ra uta ló ese tek fel tá rá sá ban és ki vizs gá lá sá ban, va la -
mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok országgyûlési
biztosával.

A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyos fi nan szí -
ro zás sal tör té nik.

Kö zös ség Kez de mé nye zé sek Tá mo ga tó Há ló za ta (30,0 mil -
lió fo rint)

A prog ram cél ja a kis tér sé gek, te le pü lé sek kö zös sé gi
erõ for rá sa i nak he lyi szin ten tör té nõ moz gó sí tá sa, a szo li -
da ri tás és a part ner ség erõ sí té se, va la mint az em be rek és
kö zös sé ge ik tár sa dal mi együtt mû kö dé sé nek, öngondos -
kodó, ön szer ve zõ dõ ma ga tar tá sá nak, a helyi társadalom
öntevékenységének elõsegítése.

Az elõ irány zat egye di tá mo ga tá si dön té sek kel ke rül fel -
hasz ná lás ra.

Él he tõbb Fa lu ért Prog ram (50,0 mil lió fo rint)

A 2002. óta tár ca kö zi össze fo gás sal mû kö dõ „Él he tõbb
fa lu ért” prog ram 2008-tól a „Nem mon dunk le sen ki rõl”
zász lós ha jó prog ram hoz kap cso lód va az or szág leg hát rá -
nyo sabb hely ze tû 33 kis tér sé gé ben olyan in téz ke dé sek
(esély egyen lõ sé gi cse lek vé si terv) meg va ló sí tá sát tá mo -
gat ja, amely az esély egyen lõ ség elõ se gí té sét cé loz za.

Az elõ irány zat egye di tá mo ga tá si dön té sek kel ke rül fel -
hasz ná lás ra.

16.53.3. Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 90 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 90 000

Be vé te li elõ irány zat 0

40,0 mil lió fo rint ré sze lõ irány zat cél ja a Fo gya té kos
Em be re ket Ne ve lõ Csa lá dok Ott ho ná ban nyúj tott idõ sza -
kos kí sé rés és el lá tás (FECSKE) prog ram ki ter jesz té sé nek
tá mo ga tá sa, egyedi döntés alapján.

50,0 mil lió fo rint pá lyá zat út ján, a Fo gya té kos Sze mé lyek
Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány közremûködé sével

ke rül fel hasz ná lás ra. Cél ja a pre ven ci ós és ko rai in ter ven -
ci ós mo dell prog ra mok tá mo ga tá sa.

Ke ze lé si költ ség: leg fel jebb a ke ret 6%-a.

16.54.1. Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 600 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 600 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A tá mo ga tá si ke ret cél ja, hogy az esély egyen lõ ség meg -
te rem té se ér de ké ben ösz tö nöz ze és sok ol da lú an tá mo gas -
sa a roma fi a ta lok ta nul má nya i nak si ke res foly ta tá sát, va -
la mint a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ prog -
ramok meg va ló su lá sát.

A ke ze lé si költ ség mér té ke leg fel jebb az elõ irány zat
6%-a.

16.54.3. Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért
Köz ala pít vány tá mo ga tá sa

Ki adá si elõ irány zat: 250 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 250 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a Fo gya té kos Sze mé lyek Esély -
egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány mû kö dé sé nek és szak mai
fej lesz tõ il let ve ki egé szí tõ prog ram ja i nak fi nan szí ro zá sa.

Prog ra mok rész le te zé se:

- Szü lõ se gí tõ szol gál ta tá sok kez de mé nye zé sek tá mo ga -
tá sa, amely pá lyá za ti for má ban tör té nik. (25 000 000 Ft)

- Fel nõtt kép zé si prog ra mok és az ezek hez kap cso ló dó
tan anya gok fej lesz té se, ame lyek a fi zi kai és in fo-kom mu -
ni ká ci ós aka dály men te sí tés szak mai hát te rét hi va tot tak ki -
ala kí ta ni. (5 990 000 Ft)

- In fo-kom mu ni ká ci ós hang sú lyú aka dály men te sí té si
se géd let el ké szí té se. (3 000 000 Ft)

- Ro ches ter prog ram - a prog ram át fo gó cél ja a fel sõ ok -
ta tás ban ta nu ló si ket és na gyot hal ló ta nu ló kat se gí tõ szol -
gál ta tá sok ma gyar or szá gi adap tá lá sa az Egye sült Ál la -
mok be li Na ti o nal Tech ni cal Ins ti tu te for the Deaf (Ro -
ches ter) pél dái alap ján. (6 010 000 Ft)

- Tár sa dal mi ér zé ke nyí tés (mé dia és be fo ga dó gyakor -
latok). (15 000 000 Ft)

- Au tiz mus prog ra mok (ku ta tás és kép zés). (15 000 000 Ft)

- Kö zép is ko lai men tor prog ram (SNI). A prog ram cél ja,
a kö zép is ko lá ban in teg rált ok ta tás ban részt ve võ sa já tos
ne ve lé si igé nyû ta nu lók se gí té se, kü lö nös te kin tet tel az
érett sé gi re való fel ké szü lés re. (10 000 000 Ft)
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Mû kö dé si tá mo ga tás 225,0 mil lió fo rint, mely idõ ará -
nyo san ke rül fo lyó sí tás ra. A 25,0 mil lió fo rint pá lyá za ti
ke ret a meg hir de tett pá lyá zat fi nan szí ro zá si igé nyé nek
meg fe le lõ üte me zés ben, szer zõ dés sze rint ke rül fo lyó sí -
tás ra.

16.54.7. Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör vényt 
vég re haj tó köz ala pít vány hoz

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 4 600 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 4 600 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a ha di gon do zás ról szó ló 1994. évi
XLV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hdt.) vég re haj tá sá ra lét re -
ho zott köz ala pít vány ré szé re a Hdt.-ben meg ha tá ro zott jut -
ta tá sok, ter mé szet be ni el lá tá sok és ked vez mé nyek, va la -
mint az ezek kel kap cso la tos mû kö dé si, ügyviteli költségek 
fedezetének biztosítása.

E ke ret bõl tör té nik a ha di gon do zás ra jo go sul tak szá má -
ra a Hdt.-ben fog lalt ha di gon do zot ti pénz el lá tá sok, va la -
mint a té rí tés men tes gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz -
köz el lá tá sá nak és a to váb bi ked vez mé nyek költ sé gé nek
fi nan szí ro zá sa.

Fel ada tot, prog ra mot meg ha tá ro zó jog sza bá lyok meg -
je lö lé se: 

- a ha di gon do zás ról szó ló 1994. évi XLV. tör vény

- a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. ren de let

- a fegy ve res erõk nél 1945. már ci us 31. és 1954. ok tó ber 
31. kö zött szol gá la tot tel je sí tet tek ha di gon do zá sá ról szó ló
1994. évi XLVI. tv.

- a hon vé de lem rõl szó ló 1993. évi CX. tör vény

- a 178/2003. (XII. 27.) Korm. ren de let

- a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya lét re ho zá sá ról
szó ló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. ha tá ro zat.

A fi nan szí ro zá si meg ál la po dás elõ ké szí té se a Pénz be li
El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály fel ada ta. A Ha di -
gon do zot tak Köz ala pít vá nya a ha di gon do zás sal kap cso la -
tos költ sé ge ket és ki adá so kat a fo lyó sí tó, il let ve a szol gál -
ta tást nyúj tó szerv nek kü lön meg ál la po dás alap ján té rí ti
meg.

16.55.1. Ér tel mi Fo gya té kos ság gal Élõk és Se gí tõ ik Or -
szá gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 138 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 138 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az Ér tel mi Fo gya té kos ság gal Élõk
és Se gí tõ ik Or szá gos Ér dek vé del mi Szö vet sé ge, va la mint
tag szer ve ze tei mû kö dé sé nek, to váb bá az ál ta luk nyúj tott

szol gál ta tá sok nak a tá mo ga tá sa. A támogatás idõará -
nyosan kerül folyósításra.

16.55.2. Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szövetsé -
gének tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 177 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 177 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá -
gos Szö vet sé ge és tag szer ve ze te i nek, va la mint prog ram ja -
i nak és szol gál ta tá sa i nak tá mo ga tá sa. A tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sa idõ ará nyos üte me zés sze rint tör té nik.

16.55.3. Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos 
Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 160 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 160 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a Moz gás kor lá to zot tak Egyesüle -
teinek Or szá gos Szö vet sé ge és tag szer ve ze tei mû kö dé sé -
nek tá mo ga tá sa, a la kás-át ala kí tá si tá mo ga tá sok kal össze -
füg gõ ad mi niszt rá ció szer ve zet re esõ költ sé gé nek fi nan szí -
ro zá sa, a szer ve zet prog ram ja i nak és szol gál ta tá sa i nak tá -
mo ga tá sa. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.55.4. Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö -
vet sé ge tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 207 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 207 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók
Or szá gos Szö vet sé ge és tag szer ve ze tei mû kö dé sé nek és a
szer ve zet ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok nak a tá mo ga tá sa.
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.55.5. Fo gya té kos sze mé lyek or szá gos és re gi o ná lis szer -
vezeteinek tá mo ga tá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 31 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 31 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a fo gya té kos sze mé lyek or szá gos
és re gi o ná lis szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa ré vén egyes
hiány pót ló szol gál ta tá sok el ér he tõ vé té te le sú lyo san hal -
mo zot tan fo gya té ko sok szá má ra, va la mint jel nyel vi tol -
má csok és ok ta tók fej lesz té sét cél zó szol gál ta tá sok tá mo -
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ga tá sa. Az elõ irány zat meg hí vá sos pá lyá zat út ján ke rül fel -
hasz ná lás ra, 2 er nyõ szer ve zet és tag szer ve ze te ik, va la mint 
5 or szá gos szer ve zet számára. A lebonyolítást az ESZA
Kht. vég zi, a kezelési költség az elõirányzat 4%-a.

16.55.15. Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport,
Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 21 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 21 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a Szö vet ség és tag szer ve ze tei mû -
kö dé sé nek és prog ram ja i nak tá mo ga tá sa. A tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.55.16. Au tis ták és Au tisz ti ku sok Or szá gos Szö vet sé ge
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 30 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 30 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a Szö vet ség és tag szer ve ze tei mû -
kö dé sé nek és prog ram ja i nak tá mo ga tá sa. A tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.56.8. Eu ró pai Glo ba li zá ci ós Alap ból nyúj tott tá mo -
ga tá sok

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 10 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 5 000

Be vé te li elõ irány zat 5 000

Az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko dá si alap (EGA)
cél ja, hogy egy sze ri tá mo ga tás nyúj tá sá val meg könnyít se
a vi lág ke res ke de lem ben be kö vet ke zett vál to zá sok ál tal
ke let ke zett fe szült sé gek kel jel le mez he tõ ága za tok és mun -
ka erõ-pi a ci tér sé gek mun ka vál la ló i nak mun ka erõ-pi ac ra
tör té nõ re in teg rá ci ó ját. Az EGA for rá sai az EU-s ren de let -
ben sza bá lyo zott jó vá ha gyá si me cha niz mu sok, va la mint a
szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak idõ be li sé ge ered mé nye képp a
tag ál lam ban fel me rült költ sé gek utó fi nan szí ro zá sát te szik
le he tõ vé, a fel me rü lõ költ sé gek 50%-os mértékéig.

A tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az eu ró pai glo ba li zá -
ci ós al kal maz ko dá si alap lét re ho zá sá ról szó ló 1927/2006/EK
ren de let tar tal maz za, amely 2006. de cem ber 20-án ke rült
ki hir de tés re. A tá mo ga tás ké rel me zé sé re az Intézmény -
közi Pénz ügyi Meg ál la po dás alap ján 2007. ja nu ár 1-jé tõl
2013. de cem ber 31-éig van le he tõ ség.

A tá mo ga tást sza bá lyo zó ha zai jog sza bá lyok ki dol go zá sa
fo lya mat ban van.

Az elõ irány za tot az ESZA Kht. ke ze li, a ke ze lé si költ ség
mér té ke 4%.

16.58.1. Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai, nem zet kö zi
szer ve ze tek kel való együtt mû kö dés bõl ere dõ kötelezett -
ségek tel je sí té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 243 100

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 243 100

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja:
a) Nem zet kö zi szer ve ze tek ben való tag ság te kin te té ben

- Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet tel (ILO) össze füg -
gés ben a tag ság gal össze füg gõ, tár ca fe le lõs sé gé be tar to zó 
fel ada tok el lá tá sa,

-  OECD tag ság gal össze füg gõ, a tár ca fe le lõs sé gé be
tar to zó fel ada tok ko or di ná lá sa,

- Az Eu ró pa Ta nács te kin te té ben a tag ság gal össze füg -
gõ és a tár ca szak mai il le té kes sé gé be tar to zó fel ada tok el -
lá tá sa il let ve ko or di ná lá sa,

- Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te te vé keny ség gel össze -
füg gés ben a tár ca szak mai il le té kes sé gé be tar to zó fel ada -
tok el lá tá sá nak ko or di ná lá sa, il let ve a szak te rü let hez köz -
vet le nül nem tar to zó té ma kör ben a tár ca fel ada ta i nak el lá -
tá sa,

- Az UNICEF te vé keny sé gé hez való pénz ügyi hoz zá já -
ru lás és együtt mû kö dé si le he tõ sé gek fi nan szí ro zá sa.

- Egyéb nem zet kö zi szer ve ze tek kel (ügy nök sé gek kel,
stb.) kap cso lat ban fenn ál ló tag díj fi ze té si kö te le zett sé gek
fi nan szí ro zá sa.

b) Nem zet kö zi uta zás te kin te té ben:

- nem zet kö zi uta zá sok szer ve zé se, bo nyo lí tá sa

- nem zet kö zi szer ve ze tek ren dez vé nye in, kon fe ren ci á in 
tör té nõ rész vé tel biz to sí tá sa

- fo ga dá sok, ren dez vé nyek szer ve zé se

c) Egyéb kap cso ló dó fel ada tok:

- for dí tá sok, tol má cso lá si te vé keny ség fi nan szí ro zá sa

- ta nul má nyok ké szí té sé nek, szak ér tõi te vé keny ség el -
lá tá sá hoz pénz ügyi ke ret biz to sí tá sa.

16.58.2. EU tag ság ból és nem zet kö zi együtt mû kö dé sek bõl
ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 100 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 100 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat fel hasz ná lá si cél jai:

a) Az eu ró pai uni ós tag ság ból ere dõ fel ada tok el lá tá sa,
ko or di ná lá sa

- az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben való
rész vé tel bõl fa ka dó tár ca és tár ca kö zi fel ada tok el lá tá sa,
ko or di ná lá sa
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- a tár ca jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé ge i nek tel je sí té -
sé bõl és a kö te le zett ség sze gé si el já rás ból, va la mint az Eu -
ró pai Kö zös sé gek Bí ró ság el já rá sa i ból fa ka dó fel ada tok
ko or di ná lá sa

b) A nem zet kö zi és bi la te rá lis együtt mû kö dés ke re té ben

- a nem eu ró pai uni ós or szá gok kal kö tött nem zet kö zi
szer zõ dé sek elõ ké szí té se, va la mit egyéb két ol da lú meg ál -
la po dá sok kez de mé nye zé se, tár gya lá sa vég re haj tá sa

- rész vé tel a Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés sel
össze füg gõ tár ca fel ada tok ko or di ná ci ó já ban

c) Nem zet kö zi uta zás te kin te té ben

- nem zet kö zi uta zá sok szer ve zé se, bo nyo lí tá sa

- fo ga dá sok, ren dez vé nyek szer ve zé se

d) Egyéb

- for dí tá sok, tol má cso lá si te vé keny ség fi nan szí ro zá sa

- ta nul má nyok ké szí té sé hez, szak ér tõi te vé keny ség el lá -
tá sá hoz pénz ügyi ke ret biz to sí tá sa

16.58.3. NFT-s fej lesz té sek elõ ké szí té se, pro jek tek ki -
dol go zá sa

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 50 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 50 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az ága za ti, ága zat kö zi és ho ri zon tá -
lis ter ve zé si, stra té gi ai, ko or di ná ci ós, fel ké szí tõ és part ner -
sé gi fel ada tok el lá tá sa, az ÚMFT Ope ra tív Prog ram ja i hoz
és zász lós ha jó prog ram ja i hoz kap cso ló dó ak ció ter vek
konst ruk ci ó i nak mo del le zé sé ben, pá lyá za ti és prog ram ter -
ve zé si fel hí vá sa i nak ki dol go zá sá ban, gör dü lõ tervezé -
sében, vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té sé ben, kom mu ni -
ká ci ó já ban való szak ér tõi köz re mû kö dés tá mo ga tá sa.

A fel ada tok rész le te zé se:

- ága za ti, ága zat kö zi és ho ri zon tá lis ter ve zést se gí tõ
szak ér tõi hát tér, va la mint meg fe le lõ tu do má nyos és szak -
mai hát tér anya gok biz to sí tá sa, a fej lesz té sek ha té ko nyabb
meg va ló sí tá sá nak elõ se gí té se;

- a pro jekt ge ne rá lás tá mo ga tá sa szak ér tõi hálózatépí -
téssel, a po ten ci á lis pro jekt meg va ló sí tók men tor ál ásá val,
kép zé sé vel;

- szak mai ren dez vé nyek, mû he lyek, mun ka cso por tok,
egyez te tõ fó ru mok szer ve zé se, mû kö dé si fel té te le i nek biz -
to sí tá sa;

- stra té gi ai do ku men tu mok, ága za ti (rész)stra té gi ák ki -
dol go zá sá ban való rész vé tel,

- az ága za ti fo lya ma tok és fej lesz té si prog ra mok szak mai
mo ni to ro zá sát, ér té ke lé sét se gí tõ in for má ci ós és egyéb fej -
lesz té sek;

- fej lesz té si prog ra mok, el kép ze lé sek mo del le zé se;

- szak mai ren dez vé nyek, szak mai ki ad vá nyok, fó ru mok 
szer ve zet fej lesz té si fel ada tok tá mo ga tá sa, a prog ra mok
kom mu ni ká ci ó ja, szak te rü let tel való meg is mer te té se.

16.59. Mi nisz te ri el is me ré sek kel járó dí ja zá sok, ju -
talmak

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 45 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 45 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat ter hé re a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter ál tal ad ha tó, a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó fel ada tok 
el lá tá sá ban vég zett ki emel ke dõ mun ka el is me ré se ként ad -
ha tó ki tün te té sek és el is me rõ ok le ve lek költ sé ge, já ru lé kos 
költ sé ge, va la mint a ren dez vé nyek kel össze füg gõ ki adá sok
fi nan szí ro zá sa tör té nik.

A ki tün te té sek és el is me rõ ok le ve lek ado má nyo zá sá ra a
mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai el is me ré sek rõl
szó ló ha tá lyos ren de let vo nat ko zik.

Az elõ irány zat az Igaz ga tás cím re ke rül át cso por to sí tás ra.

16.60.1. Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala -
pít vány

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 220 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 220 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A Köz ala pít vány el lát ja a be teg jo gi, el lá tott jo gi és gyer -
mek jo gi kép vi se lõk fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ fel ada -
to kat. Irá nyít ja, szer ve zi és el len õr zi a kép vi se lõk szak mai
mun ká ját. Biz to sít ja a fo lya ma tos kép zést, a ka pott ál la mi
tá mo ga tást a fent le írt te vé keny sé gek mû köd te té sé vel kap -
cso la tos fel ada tok ra, va la mint a kép zés hez szük sé ges esz -
kö zök be szer zé sé re hasz nál ja fel. A mû kö dé si tá mo ga tás
fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.60.2. Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 45 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 45 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A tá mo ga tás cél ja a Köz ala pít vány mû köd te té si ki adá -
sa i hoz tör té nõ hoz zá já ru lás, a 40 fõs gyer mek ott hon ban,
böl csõ dé ben ne vel ke dõ 3 éven alu li gyer me kek jó szín vo -
na lú el lá tá sa, a nor ma tí va ki egé szí té se. A gyermekott -
honban élõ gyer me kek re ha bi li tá ci ó ját kö ve ti a csa lád ba
he lye zés, amely sa ját csa lád ba tör té nõ vissza he lye zés sel,
örök be fo ga dás sal, il let ve ne ve lõ szü lõk höz tör té nõ ki he -
lye zés sel tör té nik. Az el lá tás mel lett a gyer me kek kel fog -
lal ko zó szak em be rek kép zé se fo lya ma tos, a szak mai
és ku ta tó mun ka 6 or szág gal együtt mû köd ve szeminá -
riumok meg tar tá sá val, kon fe ren ci á kon tör té nõ részvé -
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tellel, külföl dön pub li ká ci ók meg je len te té sé vel re a li zá ló -
dik. A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör -
ténik.

16.60.3. Kék Vo nal Gyer mek krí zis Ala pít vány
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 17 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 17 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A tá mo ga tás cél ja a Gyer mek jo gi Egyez mény ben meg -
fo gal ma zott gyer me ki jo gok ha té kony sá gá nak a nö ve lé se,
a „Le gyen jobb a gye re kek nek” nem ze ti stra té gia vég re -
haj tá sa.

Mû kö dé si te rü le te ki fe je zet ten gyer mek és if jú sá gi te le -
fon szol gá lat, ahol ön kén te sek fo gad ják a gye re kek se gély -
hí vá sa it. Az ön kén te sek mun ká ját az Ala pít vány kép zé -
sek kel és rend sze res kon zul tá ci ók kal se gí ti. A ve szély ben
lévõ gye re kek és fi a ta lok hí vá sai so rán be szél ge tés sel,
meg ol dá si ja vas la tok kal, ér dek vé dõ szer ve ze tek be vo ná -
sá val se gí ti a se gély ké rõt a prob lé ma meg ol dá sá ig.

A te le fon szol gá lat a ha té kony se gít ség nyúj tást a szak -
em ber-szak em ber vo nal mû köd te té se is se gí ti, ahol kép -
zett szak em be rek eset meg be szé lé sek kel se gí tik az ön kén -
te sek mun ká ját. A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará -
nyo san tör té nik.

16.60.4. Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 30 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 30 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A tá mo ga tás cél ja a nagy csa lá do sok élet kö rül mé nye i -
nek ja ví tá sa, ér dek vé del mi fel ada tok el lá tá sa. Az or szág
egyik leg na gyobb ci vil szer ve ze te, 20 ezer csa lá dot, mint -
egy 120 ezer ta got tö mö rít.

Fel ada ta it a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ se gí té se,
em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del me, ta nács adás, jog se -
gély szol gá lat, gyer mek és if jú ság vé de lem, fog lal koz ta tás
elõ se gí té se te rén lát ta el. Az Egye sü let ki ter jedt nem zet kö -
zi kap cso la to kat ápol, több nem zet kö zi szer ve zet nek tag ja, 
te vé keny sé gé rõl Hír le vél ben fo lya ma to san tá jé koz tat ja a
szo ci á li san rá szo ru ló kat. Köz hasz nú te vé keny sé gét, nagy -
részt ön kén te sek kel lát ja el. A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.60.5. Ma gyar Lel ki El sõ se gély Te le fon szol gá la tok
Or szá gos Szö vet sé ge

ezer fo rint
Ki adá si elõ irány zat: 20 000
Tá mo ga tá si elõ irány zat: 20 000
Be vé te li elõ irány zat 0

A te le fo nos se gély szol gá la tok tá mo ga tá sá nak cél ja a
fon tos krí zis in ter ven ci ós fel ada to kat el lá tó te le fo nos se -
gély szol gá la tok mû kö dé si költ sé ge i hez való hoz zá já ru lás,

a kri ti kus élet hely zet be ke rült gye re kek és fel nõt tek ré szé -
re a se gély te le fon szol gá la ton ke resz tül azon na li se gít ség -
nyúj tás, ta nács adás.

A „LESZ” 30 szol gá la tot mû köd tet, te vé keny sé gü ket
nem zet kö zi nor mák alap ján vég zik. A se gít ség nyúj tás cél -
cso port ja a ve szé lyez te tett gyer me kek és fi a tal ko rú ak. Ki -
emelt fel adat a drog be teg em be rek, a men tá li san ve szé -
lyez te tett, tes ti leg, lel ki leg bán tal ma zott fi a ta lok, anyák és
gyer me ke ik felé tör té nõ se gít ség nyúj tás.

A krí zis hely zet ben lévõ em be rek in gye ne sen el ér he tõ
vo na la kon kap hat nak se gít sé get. Az ön kén te sek szá má nak 
nö ve lé sé vel az or szá gos le fe dett ség egy re job ban biz to sít -
ha tó, a szol gá lat nál dol go zók szak mai kép zé sé vel a szol -
gál ta tás szín vo na la emel ke dik. A mû kö dé si tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.60.6. Ma gyar Gyer mek és If jú sá gi Te le fon szol gá la tok
Or szá gos Szö vet sé ge

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 10 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 10 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A Szö vet ség non-pro fit jel leg gel mû kö dik, tag jai jogi
sze mé lyi sé gû szer ve ze tek. Köz hasz nú te vé keny sé ge
egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés, gyó gyí tó, egész -
ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség. Cél cso port a gyer mek
és if jú sá gi ré teg. Fel ada ta a men tál hi gi é nés pre ven ció, krí -
zis pre ven ció, a rá szo ru lók irá nyí tá sa az el lá tó és se gí tõ -
rend sze rek felé.

A Szö vet ség az or szág te rü le tén 19 tag szer ve zet mû kö dé -
sét ko or di nál ja. Biz to sít ja az in gye nes te le fon vo na lak mû -
köd te té sét, az ön kén te sek mun ká ját, nem zet kö zi kap cso la -
to kat tart fenn a rend szer to vább fej lesz té se ér de ké ben.
A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.60.7. Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 30 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 30 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a haj lék ta lan el lá tás te rü le tén mû -
kö dõ, az or szá gos mód szer ta ni fel ada to kat el lá tó, va la mint 
több in téz ményt fenn tar tó szer ve zet mû kö dé si költ sé ge i -
hez ki egé szí tõ tá mo ga tás nyúj tá sa. A fel ada tot a szer ve zet
ala pí tó ok ira tát tar tal ma zó 1035/2004. (IV. 19.) Korm. ha -
tá ro zat ala poz za meg.

A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.60.8. Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és
Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 80 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 80 000

Be vé te li elõ irány zat 0
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Az elõ irány zat cél ja haj lék ta lan-el lá tás te rü le tén, a Kö -
zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban mû kö dõ haj lék ta lan-el lá tó
szer ve ze tek tá mo ga tá sa Az elõ irány zat cél ja, hogy a tá mo -
ga tás ré vén biz to sít suk a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban,
kü lö nös te kin tet tel a prob lé má val erõ sen súj tott fõ vá ros el -
lá tó rend sze ré nek mû kö dé sét, fej lõ dé sét.

A fel ada tot a szer ve zet ala pí tó ok ira tát tar tal ma zó
1103/2003. (X. 18.) Korm. ha tá ro zat ala poz za meg. A tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik.

16.60.9. Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 255 200

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 255 200

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a szo ci á lis te rü let meg ha tá ro zó sze -
rep lõ jé nek, a ma gas szín vo na lú szak mai mun kát vég zõ,
or szá gos szol gál ta tá si há ló zat tal ren del ke zõ ci vil szer -
vezet mû kö dé si ki adá sa i nak tá mo ga tá sa.

A sze re tet szol gá lat alap fel ada ta az idõ sek, gyer me kek,
be te gek, sé rül tek, haj lék ta la nok és a ha tá ron túli ma gya rok 
szo ci á lis se gí té se, szo ci á lis el lá tó rend sze ré nek mû köd te té -
se, a szer ve ze tek fel ada ta i nak mû kö dé si tá mo ga tá sa. A tá -
mo ga tás az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá -
tá sá ra hasz nál ha tó fel. A fo lyó sí tás idõ ará nyos üteme -
zésben tör té nik.

16.60.10. Ma gyar Ta nya- és Fa lu gond no ki Szol gá lat
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 30 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 30 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a kö zel 1000 szol gá lat ból álló há ló -
zat tal való szo ros mun ka kap cso lat biz to sí tá sa, az ezt szer -
ve zõ me gyei egye sü le tek és azok er nyõ szer ve ze té nek tá -
mo ga tá sá val. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa so rán le he tõ ség 
nyí lik az or szá gos há ló zat mû köd te té se ré vén a szol gál ta -
tás ra vo nat ko zó ada tok, in for má ci ók gyûj té se, a ha té kony
kom mu ni ká ció a fa lu- és ta nya gond no kok kal szak mai kér -
dé sek ben. Ezen túl biz to sít ha tó a szol gál ta tást vég zõk ér -
dek vé del me, szak mai tá mo ga tá sa. A tá mo ga tás az ala pí tó
ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra hasz nál ha tó
fel. A fo lyó sí tás idõ ará nyo san történik.

16.61. OÉT, ÁPB-k szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sa
ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 1 689 600

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 0

Be vé te li elõ irány zat (MPA) 1 689 600

Az elõ irány zat az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (to -
váb bi ak ban: OÉT) mun kál ta tói és mun ka vál la lói ér dek -
kép vi se le tei (to váb bi ak ban: Ked vez mé nye zett) - az or -
szágos rész vé tel bõl adó dó - fel ada ta i nak el lá tá sát, va la -

mint az ér dek egyez te tés ben való rész vé te lük megerõsí -
tését szol gál ja.

Az elõ irány za tot ke ze lõ köz re mû kö dõ szer ve zet: Fog -
lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (to váb bi ak ban: FSZH).
A tá mo ga tást fo lyó sí tó FSZH az elõ irány za tot az SZMM
és a Ked vez mé nye zett kö zött lét re jött meg ál la po dás ban
fog lal tak ra fi gye lem mel hasz nál ja fel.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak idõ tar ta ma a 2008. ja -
nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber 31-éig ter je dõ idõ szak. A tá -
mo ga tás el szá mo lá si ha tár ide je: 2009. ja nu ár 20. A Ked -
vez mé nye zett nek fo lyó sí tott, de ál ta la a 2008. ja nu ár 1. és
de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban fel me rü lõ, szak mai tel je -
sí tés sel nem iga zol ha tó tá mo ga tá si elõ le get 2009. ja nu ár
20-ig az FSZH szám lá já ra vissza kell utal nia.

Az elõ irány zat ter hé re fi nan szí roz ha tó szak mai cé lok,
te vé keny sé gek

- ha zai és EU-s szo ci á lis pár be széd in téz mé nye i ben vál -
lalt és vég zett mun kák szak mai meg erõ sí té sét, meg ala po -
zá sát szol gá ló prog ra mok meg va ló sí tá sa, a ko or di ná ció
fel té te le i nek meg te rem té se;

- az or szá gos ér dek kép vi se le ti szö vet sé gek, tag szer ve -
ze te ik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i vel és a Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Szer ve zet tel való kap cso lat tar tá sá ra, a két- és
több ol da lú - ha zai és nem zet kö zi - szer ve zet kö zi kapcso -
latainak erõ sí té sé re, nem zet kö zi ér dek kép vi se let be li tag -
sággal össze füg gõ díj ra;

- bel föl di, EU tag or szág be li ki kül de tés, ta nul mány út,
elõ adás, nem zet kö zi kon fe ren cia szer ve zé se;

- az or szá gos ér dek kép vi se le ti szö vet sé gek tagszerve -
zetei kö zöt ti ta pasz ta lat cse re elõ se gí té se, az EU-s fel ké -
szü lés so rán szer zett is me re tek át adá sa;

- az egyes pro jekt vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ, az ér -
dek kép vi se let tel jog vi szony ban lévõ sze mély ré szé re ho -
no rá ri um, elõ adói-díj, szak ér tõi te vé keny ség dí ja zá sa és
azok köz ter hei, to váb bá az ér dek kép vi se let tel mun ka vi -
szony ban vagy ál lan dó meg bí zá si jog vi szony ban nem álló
sze mély ré szé re szak ér tõi, ta nács adói te vé keny ség díja -
zása;

- ok ta tás, (to vább)kép zés, or szá gos, re gi o ná lis és szak mai
tan fo lya mok szer ve zé se;

- poszt gra du á lis kép zés tá mo ga tá sa (uni ós szak irá nyok
elõny ben ré sze sí té sé vel);

- nyel vi kép zés, szak mai utak nyel vi kör nye zet ben;

- ki ad vá nyok, tá jé koz ta tó anya gok meg je len te té se, PR
te vé keny ség (pl. írott és elekt ro ni kus tá jé koz ta tó anya gok,
hír le vél, kö zös hon lap, mé dia kam pány);

- a nö vek võ, bõ vü lõ szak mai te vé keny ség hez kap cso ló dó 
in for ma ti kai, kom mu ni ká ci ós fel té te lek meg te rem té se.

A tá mo ga tás ter hé re nem fi nan szí roz ha tó, nem szá mol -
ha tó el - a szak mai és pénz ügyi terv ben sem sze re pel het -
az fen ti ek ben meg ha tá ro zot tak hoz nem tar to zó te vé keny ség,
ki adás, kü lö nö sen:

- a szer ve zet mû köd te té sé vel össze füg gõ be ru há zás, fel -
újí tás, száz ezer fo rint fe let ti egye di ér té kû im ma te ri á lis és
tár gyi esz köz be szer zé se, ide nem ért ve a szel le mi ter mék,
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va la mint az in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós esz köz be -
szer zé sét;

- gaz dál ko dó szer ve zet, va la mint a gaz dál ko dá si te vé -
keny sé ge szem pont já ból a gaz dál ko dó szer ve zet re vo nat -
ko zó sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó szer ve zet va gyo ná hoz
tör té nõ hoz zá já ru lás, il let ve ab ban való ré sze se dés szer zés;

- be fek te tés;

- az ér dek kép vi se let vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je, al kal -
ma zott ja ré szé re mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony alap -
ján tör té nõ, vagy egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze tés, az ér -
dek kép vi se let alap mû kö dé sé hez kap cso ló dó bér- és bér -
jel le gû jut ta tá sok (mun ka bér, ju ta lom, tisz te let díj);

- az ér dek kép vi se le tek sztrájk alap já hoz való hozzájá -
rulás;

- a tá mo ga tá si idõ sza kot meg elõ zõ en meg va ló sult pro -
jek tek vissza me nõ le ges tá mo ga tá sa;

- párt prog ra mot szol gá ló pro jek tek

- az ér dek kép vi se le tek (alap mû kö dé sé nek) fenn tar tá si
és üze mel te té si költ sé gei (pl. éves köz gyû lés, tag gyû lés,
tes tü le ti ülé sek, stb.).

A szak mai prog ram hoz kap cso ló dó ál ta lá nos do lo gi költ -
sé gek fe de ze te ként a tá mo ga tá si összeg leg fel jebb 15%-át
le het fel hasz nál ni.

A tá mo ga tás fel osz tá sa az OÉT mun kál ta tói és mun ka -
vál la lói ol da lai kö zött egyen lõ arány ban tör té nik. A tá mo -
ga tás ol da lon be lü li fel osz tá sát (mû kö dé si célú és fel hal -
mo zá si célú ki adás meg osz tás ban) az ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tek kö zött leg ké sõbb tárgy év feb ru ár 28-ig lét re -
jött meg ál la po dás tar tal maz za. A ke ret összeg fel hasz ná lá -
sa az FSZH-hoz elõ ze te sen be nyúj tott, a fel ada tok idõ be li
üte me zé sét is tar tal ma zó konk rét szak mai és pénz ügyi
terv(ek) alap ján tör té nik. A ter ve ket az OÉT ál tal de le gált
6 fõs, há rom ol da lú szak ér tõi bi zott ság vé le mé nye zi.
A szak mai és pénz ügyi ter ve ket a szak ér tõi bi zott ság vé le -
mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel az FSZH fõ igaz ga tó ja és a
Tár sa dal mi Pár be széd Köz pont ve ze tõ je együt te sen fo -
gad ja el. Az el fo ga dott szak mai és pénz ügyi terv alap ján
ke rül sor az FSZH és a Ked vez mé nye zett szer ve zet kö zöt ti 
tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té sé re, mely tar tal maz za a 
tá mo ga tás cél ját, a fel ada to kat és az el szá mo lás mód ját.

A tárgy évi tá mo ga tá si összeg csak az ér dek kép vi se le tek 
ré szé re a Mun ka erõ pi a ci Alap ból ko ráb ban nyúj tott - ide
ért ve az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vá nyon (to -
váb bi ak ban: OFA) ke resz tül bo nyo lí tot tat is - tá mo ga tá -
sok kal való ma ra dék ta lan el szá mo lást kö ve tõ en fo lyó sít -
ha tó.

16.62. Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós Rend szer
mû köd te té se

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 6 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 6 000

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja az MKIR-hez (a kol lek tív szer zõ -
dés nyil ván tar tá si rend szer; az üze mi és köz al kal ma zot ti
ta ná csi vá lasz tás ered mény-össze sí tõ és köz al kal ma zot ti
szak szer ve ze tek tag lét szám össze sí tõ prog ram; a szo ci á lis
part ne rek szer ve ze ti in for má ci ós adat bá zi sa; az Ága za ti
Pár be széd Bi zott sá gok szer ve ze ti, rész vé te li in for má ci ói)
be ér ke zõ do ku men tu mok, in for má ci ók adat bá zis ban tör té -
nõ tá ro lá sa. Az ada tok, in for má ci ók fel dol go zá sát kö ve tõ en
az MKIR in ter ne tes le kér de zõ szoft ver szé les kö rû fel hasz -
ná lást tesz le he tõ vé az ál lam igaz ga tás, a szo ci á lis part ne rek, 
vala mint a nem zet kö zi szer ve ze tek ré szé re.

Az elõ irány zat az Igaz ga tás cím re ke rül át cso por to sí tás ra
a költ ség ve tés be be épü lõ, tar tós jel leg gel.

16.92. Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 81 123 300

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 81 123 300

Be vé te li elõ irány zat 0

Az elõ irány zat cél ja a la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz -
tás és táv hõ fel hasz ná lás szo ci á lis tá mo ga tá sá ról szó ló
289/2007. (X. 31.) Korm. ren de let ben sza bá lyo zott kom -
pen zá ci ós rend szer for rá sá nak biz to sí tá sa, a szo ci á li san rá -
szo ru ló ház tar tá sok ve ze té kes gáz fo gyasz tá sá val, föld gáz
ala pú hõ fel hasz ná lá sá val, valamint távhõfelhasználásával
kapcsolatos kiadásainak mérséklése.

Az elõ irány za tot a Ma gyar Ál lam kincs tár ke ze li.

16.99.1. Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 94 500

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 94 500

Be vé te li elõ irány zat 0

A fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék a költ ség ve té si év so rán fel -
me rü lõ, elõ re nem lát ha tó ki adá sok, tá mo ga tá si igé nyek
fedezetéül szolgál.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról az ál lam tit kár dönt.

16.99.2. Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék

ezer fo rint

Ki adá si elõ irány zat: 2 286 000

Tá mo ga tá si elõ irány zat: 2 286 000

Be vé te li elõ irány zat 0

A fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék a Kor mány en ge dé lyé vel,
az ál ta la meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ha tó fel a ki adá sok
ala ku lá sá ra és a be vé te lek vár ha tó teljesítésére figye -
lemmel.

* * *
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1. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

ÁHT 
azo no sí tó

Cím Al cím

Jog -
cím-
cso -
port

Jog -
cím

Meg ne ve zés
Ere de ti 

ki adá si elõ -
irány zat

Elõ irány zat 
fel hasz ná lá sá ért fe le lõs szak -

mai szer ve ze ti egy ség

Ke ze lõ
szer ve zet

Közre -
mûködõ
szer ve zet

196956 16 3   Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si
prog ram

1 437,7 Gaz da sá gi Fõ osz tály   

059635 16 4   Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû köd te té -
sé nek ki egé szí té se

237,5 Gaz da sá gi Fõ osz tály   

255589 16 7 2 1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós
tör vény al kal ma zá sa

529,0 Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály   

271512 16 13   Fog lal koz ta tás és szo ci ál po li ti kai infor mációs 
és ta nács adó szol gál ta tá sok

150,0 Mi nisz te ri Ka bi net   

271223 16 14   ESZA Kht. pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet 
tá mo ga tá sa

1 137,5 Mo ni tor ing Tit kár ság   

211244 16 17   Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram 3 500,0 Köz mun ka ta nács Tit kár ság ESZA  
241723 16 18   Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa 15,0 Fel nõtt kép zé si és Szak kép zé si

Fõ osz tály
  

261390 16 37   MÁK tranz ak ci ós díj 50,0 Gaz da sá gi Fõ osz tály   
264912 16 38 1  Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta -

tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás
9 600,0 Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály  RMK

264923 16 38 2  Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta -
tá sá val össze füg gõ költ ség kompen zá ció

37 700,0 Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály   

265967 16 38 3  Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás 
nor ma tív tá mo ga tá sa

5 600,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szol -
gáltatá sok Fõ osz tály

  

228653 16 40   A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel 
kap cso la tos fel ada tok

1 084,0 Nem ze ti Ká bí tó szer ügyi
Koordi ná ci ós Osz tály

ESZA  

223571 16 41 1 1 Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. 380,0 Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály   
223603 16 41 1 2 Bu da pes ti Eu ró pai If jú sá gi Köz pont 

fej lesz té se
50,0 Ko or di ná ci ós Szakállam -

titkárság
  

250223 16 41 1 3 Már ton Áron Szak ko lé gi u mért Ala pít vány -
Ago ra Iro da há ló zat mû köd te té se

10,0 Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály   

277178 16 41 1 12 Nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ gyer mek 
és if jú ság po li ti kai szak mai fel adatok

5,0 Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály   

277190 16 41 3 1 Gyer mek és if jú sá gi célú pá lyá za tok, ren dez -
vé nyek, fesz ti vá lok tá mo ga tá sa, multi funk -
ciós kö zös sé gi te rek lét re ho zá sa, fej lesz té se,
if jú sá gi szál lás he lyek fej lesz té se, ha tá ron túli
if jú sá gi kap cso la tok fejlesztése

295,0 Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály ESZA  

277201 16 41 3 2 Gyer mek és if jú sá gi szak ma fej lesz té si cé lok
meg va ló sí tá sa

111,0 Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály   

031831 16 41 4 4 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram 
tá mo ga tá sa

225,0 Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály ESZA  

220631 16 42 1  Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa 150,0 Fo gyasz tó vé del mi Osz tály  MKIK
208349 16 42 2  Fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek 

tá mo ga tá sa
260,0 Fo gyasz tó vé del mi Osz tály ESZA  

277212 16 42 3  Eu ró pai Fo gyasz tói Köz pont Ma gyar or szág
tá mo ga tá sa

30,0 Fo gyasz tó vé del mi Osz tály   

277223 16 42 4  Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye let in for má ció
cse re Élel mi szer biz ton sá gi Hi va tallal

6,0 Fo gyasz tó vé del mi Osz tály   

271256 16 44 1  Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok 
fej lesz té se

1 450,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

 ESZA

271267 16 44 2  Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép -
zé sek, fel ké szí té si fel ada tok támoga tá sa

    

     - szak mai há ló zat fej lesz tõ köz pon tok 
tá mo ga tá sa

97,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

     - egyéb szo ci á lis fel ada tok el lá tá sá nak 
tá mo ga tá sa

48,0 Pénz be ni El lá tá si és Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ osz tály

  

271278 16 44 3  Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám -
hi va ta lok tá mo ga tá sa

   ESZA

     Mód szer ta ni int. - Csa lá di és Szoc. Szolg. 
Fõ oszt.

987,9 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

     Mód szer ta ni int. - Gyer mek és Ifj.véd. Fõ oszt. 172,1 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

256623 16 45   Hi tel hát ra lé kok kon szo li dá ci ós prog ram ja 1 340,0 Pénz be ni El lá tá si és Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ osz tály
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ÁHT 
azo no sí tó

Cím Al cím

Jog -
cím-
cso -
port

Jog -
cím

Meg ne ve zés
Ere de ti 

ki adá si elõ -
irány zat

Elõ irány zat 
fel hasz ná lá sá ért fe le lõs szak -

mai szer ve ze ti egy ség

Ke ze lõ
szer ve zet

Közre -
mûködõ
szer ve zet

059811 16 46 1  Ott hon te rem té si tá mo ga tás 1 745,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

059866 16 46 3  Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se 1 272,6 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

258534 16 46 5  Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa 1 982,5 Pénz be ni El lá tá si és Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ osz tály

  

258545 16 46 6  Moz gás kor lá to zot tak szer zé si és át ala kí tá si
tá mo ga tá sa

1 815,0 Pénz be ni El lá tá si és Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ osz tály

  

243156 16 46 7  GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hite -
lének cél zott tá mo ga tá sa

261,0 Pénz be ni El lá tá si és Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ osz tály

  

268990 16 47   Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szolgál -
tatások fej lesz té se

300,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

 ESZA

244201 16 48 1  Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív
ál la mi tá mo ga tá sa

36 274,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

266201 16 48 2  Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 2 444,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

ESZA  

244389 16 48 3  Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va 
ki egé szí té se

4 500,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

258823 16 50   Haj lék ta lan-el lá tás fej lesz té se 566,8 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

 ÖBLHE
K és HK

255689 16 51 2  A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a
tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csökken té sét elõ -
se gí tõ prog ra mok tá mo ga tá sa

50,0 Ter ve zé si és Fej lesz té si 
Tit kárság

  

255690 16 51 3  Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa 45,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

  

255701 16 51 4  Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi 
tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa

751,5 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

 ESZA,
FSZEK

256567 16 51 5  A roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis
in teg rá ci ós prog ram ja

516,0 Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály  ESZA

271290 16 51 9  Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram 
végre hajtása

150,0 Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály  MCK

271301 16 52 1  Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok 
tá mo ga tá sa

173,4 Tár sa dal mi Pár be széd és Ci vil
Kap cso la tok Fõ osz tály

ESZA  

248012 16 52 2  Nem ze ti Ci vil Alap prog ram 6 887,8 Tár sa dal mi Pár be széd és Ci vil
Kap cso la tok Fõ osz tály

ESZA  

260001 16 53 1  Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség
fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok 
tá mo ga tá sa

852,7   ESZA

    1 Idõs ügyi prog ram                                             80,0 Idõs ügyi Tit kár ság   
    2 Biz tos kez det prog ram   90,0 Esély egyen lõ sé gi Program -

iroda Osz tály
  

    3 Esély egyen lõ sé get elõ se gí tõ szol gál ta tá sok 63,0 Esély egyen lõ sé gi Prog ra -
miroda Osz tály

  

    7 Nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gét elõ -
segítõ prog ram

80,0 Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi
Egyen lõ sé ge Osz tály

  

    8 Krí zis köz pon tok mû köd te té se  69,7 Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi
Egyen lõ sé ge Osz tály

  

    9 Or szá gos Esély egyen lõ sé gi Há ló zat 390,0 Esély egyen lõ sé gi Program -
iroda Osz tály

  

    10 Kö zös sé gi Kez de mé nye zé sek Tá mo ga tó 
Há ló za ta

30,0 Esély egyen lõ sé gi Program -
iroda Osz tály

  

    11 Él he tõbb Fa lu ért Prog ram 50,0 Esély egyen lõ sé gi Program -
iroda Osz tály

  

265623 16 53 3  Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok 
tá mo ga tá sa

90,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

 ESZA,
FSZEK

025496 16 54 1  Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány 600,0 Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály  MCK
277234 16 54 3  Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért

Köz ala pít vány tá mo ga tá sa
250,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -

litációs Fõ osz tály
  

014881 16 54 7  Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör -
vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz

4 600,0 Pénz be ni El lá tá si és Nyug -
díjbiz to sí tá si Fõ osz tály

  

000330 16 55 1  Ér tel mi Fo gya té kos ság gal Élõk és Se gí tõ ik
Or szá gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

138,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

  

245545 16 55 2  Si ke tek és Na gyott hal lók Or szá gos 
Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

177,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály
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ÁHT 
azo no sí tó

Cím Al cím

Jog -
cím-
cso -
port

Jog -
cím

Meg ne ve zés
Ere de ti 

ki adá si elõ -
irány zat

Elõ irány zat 
fel hasz ná lá sá ért fe le lõs szak -

mai szer ve ze ti egy ség

Ke ze lõ
szer ve zet

Közre -
mûködõ
szer ve zet

000352 16 55 3  Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek 
Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

160,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

  

000363 16 55 4  Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos
Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

207,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

  

233628 16 55 5  Fo gya té kos sze mé lyek or szá gos és re gi o ná lis
szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa

31,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

 ESZA

225322 16 55 15  Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport,
Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szö vetsége

21,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

  

279167 16 55 16  Au tis ták és Au tisz ti ku sok Or szá gos Szö vet sé ge 30,0 Fo gya té kos ügyi és Re ha bi -
litációs Fõ osz tály

  

276367 16 56 8  Eu ró pai Glo ba li zá ci ós Alap ból nyúj tott 
tá mo ga tá sok

10,0 Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály ESZA  

277245 16 58 1  Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai, nem zet kö zi
szer ve ze tek kel való együtt mûködés bõl ere dõ
kö te leztt sé gek tel je sí té se

243,1 Eu ró pai In teg rá ci ós és Nemzet -
kö zi Fõ osz tály

  

258945 16 58 2  EU tag ság ból és nem zet kö zi együtt mû kö dé -
sek bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel jesítése

100,0 Eu ró pai In teg rá ci ós és Nemzet -
kö zi Fõ osz tály

  

258956 16 58 3  NFT-s  fej lesz té sek elõ ké szí té se, pro jek tek 
ki dol go zá sa

50,0 Ter ve zé si és Fej lesz té si 
Tit kárság

  

265634 16 59   Mi nisz te ri el is me ré sek kel járó dí ja zá sok, 
ju tal mak

45,0 Mi nisz te ri Ka bi net   

251990 16 60 1  Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi 
Köz ala pít vány

220,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

232906 16 60 2  Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány 45,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

277256 16 60 3  Kék Vo nal Gyer mek krí zis Ala pít vány 17,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

211288 16 60 4  Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te 30,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

277267 16 60 5  Ma gyar Lel ki El sõ se gély Te le fon szol gá la tok
Or szá gos Szö vet sé ge

20,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

277278 16 60 6  Ma gyar Gyer mek és If jú sá gi Telefon -
szolgálatok Or szá gos Szö vet sé ge

10,0 Gyer mek- és if jú ság vé del mi
Fõ osz tály

  

003232 16 60 7  Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány 30,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

256767 16 60 8  Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és
Haj lék ta lan Em be re kért Kö za la pítvány

80,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

016962 16 60 9  Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat 255,2 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

277289 16 60 10  Ma gyar Ta nya és Fa lu gond no ki Szol gá lat 30,0 Csa lá di és Szo ci á lis Szolgál -
tatá sok Fõ osz tály

  

271334 16 61   OÉT, ÁPB-k szak mai prog ram ja i nak 
tá mo ga tá sa

1 689,6 Mun ka ügyi Kap cso la tok 
és Bér po li ti kai Fõ osz tály

 FSZH

277290 16 62   Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós Rend -
szer mû köd te té se

6,0 Mun ka ügyi Kap cso la tok 
és Bér po li ti kai Fõ osz tály

  

249545 16 92   Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez 81 123,3 Pénz be ni El lá tá si és Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ osz tály

MÁK  

261345 16 99 1  Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 94,5 Gaz da sá gi Fõ osz tály   
265289 16 99 2  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 2 286,0 Gaz da sá gi Fõ osz tály   

XXVI. fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok össze sen (16. cím) 219 933,7

Rö vi dí té sek: FSZH Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal
ESZA ESZA Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.
RMK Re gi o ná lis mun ka ügyi Köz pon tok
MKIK Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
MÁK Ma gyar Ál lam kincs tár
ÖBLKHEK Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány
HK Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány
FSZEK Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány
MCK Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

* * *
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2. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

KOORDINÁCIÓS SZAKÁLLAMTITKÁR

Ik ta tó szám: 

Ügy in té zõ: 

Mel lék le tek: 

ELÕIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS

Az SZMM 2008. évi 16/..... cím ren di be so ro lá sú .......................................................... meg ne ve zé sû fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat sor ról ............. E Ft, azaz ....................... fo rint elõ irány zat át adás-át vé te lét ren de lem el az SZMM Igaz ga tás
ré szé re. Az át adó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat te kin te té ben a szak ma i lag fe le lõs szer ve ze ti egy ség a ..............
.............................................................

1. Az át adás ra ke rü lõ ke ret össze gek ki emelt elõ irány zat sze rin ti meg osz lá sa a következõ:

1. Mû kö dé si költ ség ve tés ............. E Ft

1. Sze mé lyi jut ta tá sok ............. E Ft

2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ............. E Ft

3. Do lo gi ki adá sok ............. E Ft

               - eb bõl szel le mi te vé keny ség  ..............E Ft

4. Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok ............. E Ft

2. Fel hal mo zá si költ ség ve tés ............. E Ft

1. In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok ............. E Ft

ÖSSZESEN: ............. E Ft

2. Az elõ irány zat át cso por to sí tás cél ja, szak mai tar tal ma:

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat cél já nak meg fe le lõ vál lal ko zá si, meg bí zá si szer zõ dé sek, meg ren de lé sek fe de ze té nek
biztosítása. Ezen belül:

- 
- 
- 
- 

3. A gaz da sá gi szer ve zet fel ada tai:
- a szak ma i lag fe le lõs szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek tel je sí tés iga zo lá sa alap ján in téz ke dik a ha tár idõ ben történõ

átutalás(ok)ról;
- az át vett elõ irány zat ból csak a 2. pont ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra vo nat ko zó an tel je sít het kifizetést;
- az át adott elõ irány zat ter hé re tör té nõ ki fi ze té sek rõl nap ra kész nyil ván tar tást ve zet, me lyet az utol só ki fi ze tést kö ve -

tõ en a szak ma i lag fe le lõs szer ve ze ti egység vezetõje részére megküld;
- a 2008. de cem ber 31-éig le nem kö tött össze get a 2008. évi ma rad vány-el szá mo lás ke re té ben kötelezettségválla -

lással nem ter helt ma rad vány ként be mu tat ja, és a ma rad vány jó vá ha gyá sát kö ve tõ en a fe je ze ti ma rad vány elszámolási
számla javára átutalja.

4. A szak ma i lag fe le lõs szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek fel ada ta:
- in téz ke dik a 2. pont ban meg ha tá ro zott fel adat szak mai vég re haj tá sá ról;
- a fel adat vég re haj tá sá ról rész le tes költ ség ter vet ké szít, mely nek 1 pél dá nyát át ad ja a gaz da sá gi vezetõnek;
- el ké szí ti és jogi il let ve pénz ügyi el len jegy zést kö ve tõ en kö te le zett ség vál la ló ként alá ír ja a fel adat vég re haj tá sá ra vo -

nat ko zó szerzõdés(eke)t; 
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- a köte le zett ség vál la lá so kat oly mó don ké szí ti elõ, a szak mai tel je sí tés ha tár ide jét úgy ha tá roz za meg, hogy a pénz ügyi
teljesí tés leg ké sõbb 2009. jú ni us 30-áig meg va ló sul has son;

- a fel adat(ok) el vég zé sét, tel je sí té sét (szám lá kat, stb.) iga zol ja;
- el ké szí ti az elõ irány zat ra vo nat ko zó szak mai be szá mo lót.

5. Az elõ irány zat ke ret nyi tá sa a havi fi nan szí ro zás üte mé nek meg fe le lõ en tör té nik.

Bu da pest, ......... év ………………… hó …. nap

ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár
      uta sí tást el ren de lõ

Elõ irány zat mó do sí tás ban érin tet tek zá ra dé ka:

Az uta sí tás ban el ren del te ket tu do má sul vet tem és az elõ irány zat át cso por to sí tás vég re haj tá sá ra in téz ke dem.

Bu da pest, ........ év ………….…….. hó …. nap

Szak ma i lag fe le lõs szer ve ze ti egy ség ve ze tõ   SZMM Igazgatás
                 elõ irány zat át adó             elõ irány zat át ve võ

Pénz ügyi el len jegy zés:

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

* * *
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3. számú melléklet a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ADATLAP

...../2008. számú kötelezettségvállaláshoz
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Általános adatok 

A kezdeményez  szervezeti 
egység:

Kötelezettségvállalás típusa 
(pályázat, normatív, egyedi 

 támogatási döntés, egyéb):

A kötelezettségvállalás jellege1:
1=eredeti kötváll., 
2=módosított kötváll. 

Ügyiratszám: 

Módosítás lényege: 

Kötelezettségvállalás tárgya/a 
feladat megnevezése: 

Kedvezményezett adatai 

Kedvezményezett neve: 

Címe: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Számlavezet  bank: 

Statisztikai számjele: 

Szervezet típusa*: 

Képvisel jének neve, beosztása: 

Pénzügyi adatok 

Forrás címrendi besorolása, 
megnevezése: 

Forrás jellege (Támogatás/Be-
vétel/Maradvány):

ÁHT azonosító: 

Kötelezettségvállalás összege: Ft+ÁFA, azaz bruttó    Ft



* * *

5. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 531

KTK kód

Finanszírozás módja:

Részösszegek % Utalások száma:

M ködési támogatás
El leg (el finanszírozás)
Utófinanszírozás

Budapest, 2008. ________

Kiegészít  adatok

Aláírások

Kezdeményez  (javaslattev )
aláírása:

Budapest, 2008. ____________

Kötelezettségvállaló aláírása: Budapest, 2008. ____________

Pénzügyi ügyintéz  aláírása: Budapest, 2008. ____________

Ellenjegyz  aláírása: Budapest, 2008. ____________

Szerz dés hatályának kezd /záró, illetve részelszámolási határideje (záró határid  legkés bb tárgyévet követ  év
május 31.):

Elszámolás határideje (legkés bb a tárgyévet követ  év június 15.):

A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetének rendelkezésre állását igazolom.

A kötelezettségvállaláshoz szükséges forrás rendelkezésre állását megvizsgáltam, a kötelezettségvállalást nyilvántartásba 
vettem.

A kötelezettségvállalást megalapozottnak tartom, engedélyezem.

A kötelezettségvállalás célszer ségi vizsgálatát lefolytattam, a kötelezettségvállalást javaslom.

Összeg (Ft)Kiemelt el irányzat megnevezése

Koordinációs szakállamtitkár aláírása
(el leg esetén):



4. számú melléklet a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM utasításhoz

ADATLAP TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉSHEZ

Alulírott kérelmezõ figyelembe veszem, hogy az SZMM érvényben lévõ fejezeti rendelete és utasítása értelmében a
fejezeti kezelésû elõirányzat terhére társadalmi szervezeteket támogatni abban az esetben lehet, ha

� támogatás értékhatára nem éri el szervezetenként és évente a 7 millió forintot
� a támogatás pályázat útján odaítélt
� a Kormány engedélyével, ha meghaladja a 7 millió forintot.

………………………., 2008. év …………… hó ……. nap

P. H.
…………………………………………..

támogatott képviselõjének cégszerû aláírása
* Csatolandó:
- feladatmegvalósítás részletes bemutatása, programterv
- részletes, költségnemekre bontott költségterv és felhasználási ütemterv
** Éven túli feladatmegvalósítás esetén: legkésõbb május 31.

* * *
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Kérelmez  neve: 

Címe/székhelye:  

Levelezési cím:  

Megye:  

A cégkivonatban/Alapító Okiratban szerepl  aláírási joggal rendelkez :

Képvisel  neve:

beosztása:  

Képvisel  elérhet sége:

telefonszám: fax szám: e-mail cím: mobil telefon: 

    

Ügyintéz :

neve:  

Elérhet sége:

telefonszám: fax szám: e-mail cím: mobil telefon: 

    

Számlavezet  bank neve:  

Bankszámla száma: 

Bírósági bejegyzés száma, nyilvántartási 
szám/Cégjegyzék száma: 

Adószáma: 

TB törzsszáma: 

Statisztikai számjel: 

A támogatás tárgya*: 

A kérelmezett támogatási összeg: 

Saját forrás:   

A program indulásának határideje:  

A megvalósulás határideje:  

Elszámolási határid **:  



5. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

NYILATKOZAT

Alul írott:

…………………………………………………………………………………….…..….…….............………………
(tá mo ga tást ké rel me zõ szer ve zet kép vi se lõ jé nek neve, be osz tá sa), 
………………………………………………………...……………………………………………..........……………
(szer ve zet neve) ……………………………………………………….. (adó szá ma)
mint a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet kép vi se lõ je, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban az aláb bi nyi lat ko za to kat te szem:

1. Hoz zá já ru lok az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (to váb bi ak ban: Áht.) 15/A. §-ában fog lal tak
sze rin ti ada ta im nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz.

2. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet ada ta it a tá mo ga tás so rán az Áht.) 18/C. § (13)-(14) be kez -
dé sé ben fel so rolt szer vek az (5)-(8) be kez dé sek, va la mint a 18/C. (12)-(13) be kez dé sek sze rint fel hasz nál ják.

3. Ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké re lem ben fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és 
hi te le sek; a tá mo ga tás igény be vé te lé vel járó kö te le zett sé ge ket is me rem és vál la lom azok tel je sí té sét, a tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sa so rán a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint já rok el.

4. A KÖZTARTOZÁSOK te kin te té ben
- Az Áht. 13/A. § (5) be kez dé se sze rint ki je len tem, hogy a fent meg ne ve zett szer ve zet nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy

vám tar to zá sa nin csen. Tu do má sul ve szem, hogy e nyi lat ko za tom il le ték kö te les el já rás meg in dí tá sa irán ti ké re lem nek
mi nõ sül.

- Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak iga zo lá sát kér je az Áht. 18/C. §
(13)-(15) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás ban, vagy köz vet le nül az ál la mi, ön kor mány za ti adó ha tó ság tól, és a vám -
hatóságtól.

5. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet CSÕD-, FELSZÁMOLÁSI-, ILLETVE VÉGELSZÁMOLÁSI
ELJÁRÁS alatt nem áll, a bí ró sá gi nyil ván tar tás ból való tör lé sét az ügyész ség nem kez de mé nyez te, nem áll adós ság ren -
de zé si el já rás alatt, il let ve nincs el le ne fo lya mat ban a mû kö dé sét el le he tet le ní tõ vég re haj tá si el já rás. Vál la lom to váb bá,
hogy a kö te le zett ség vál la ló felé 15 na pon be lül írás ban be je len tem, amennyi ben a tá mo ga tás el bí rá lá sá ig, il let ve a prog ram
le zá rá sá ig ilyen el já rás in dul.

6. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet mun ka vál la lót 

fog lal koz tat/nem fog lal koz tat.

Amennyi ben mun ka vál la lót fog lal koz tat, úgy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet 

meg fe lel/nem fe lel meg.

A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. § ál tal meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek.

7. Ki je len tem, hogy az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to -
zá som nincs.

8. Vál la lom, hogy a tá mo ga tás el nye ré se és fo lyó sí tá sa ese tén a jut ta tott összeg(ek) ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról
szám adá si kö te le zett sé gem nek ha tár idõ ben ma ra dék ta la nul ele get te szek.

9. Ki je len tem, hogy a tárgy évet meg elõ zõ 5 év ben ka pott tá mo ga tá sok kal el szá mol tam (vagy ha tár idõ re el fo gok szá -
mol ni);

10. Nyi lat ko zom, hogy a je len ké re lem ben meg je lölt prog ram hoz tá mo ga tást az aláb bi szer vek tõl (Ide ért ve az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) ha tá lya alá tar to zó elõ -
irány za tok ból el nyert, il let ve jog sza bá lyok alap ján igé nyelt (be le ért ve a te rü let fej lesz té si ta ná csok ren del ke zé si jog kö ré ben 
el dön tött) egyéb tá mo ga tá so kat, az ál lam kö zi szer zõ dés alap ján kül föl di se gé lyek bõl ka pott tá mo ga tá so kat, va la mint az
Or szág gyû lés, a Kor mány, a mi nisz ter, il let ve költ ség ve té si szerv ál tal ala pí tott és tá mo ga tott ala pít vány tól, köz ala pít vány tól,
köz tes tü let tõl, köz hasz nú tár sa ság tól igé nyelt, il let ve ka pott hoz zá já ru lá so kat.) igé nyel tem il let ve nyer tem el:

……………………………………………………. igé nyel tem/el nyer tem1 ……………… Ft 
……………………………………………………. igé nyel tem/el nyer tem1 ……………… Ft
……………………………………………………. igé nyel tem/el nyer tem1 ……………… Ft  
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1  A meg fe le lõt kell alá húz ni.



Vál la lom to váb bá, hogy az el nyert tá mo ga tás össze gé rõl, az ar ról szó ló ér te sí tés át vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül
tájék oztatom a kötelezettségvállalót.

11. Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek köz tar to zá sa ke let ke zik, azt 8 na pon be -
lül kö te les va gyok be je len te ni. Eb ben az eset ben  a tá mo ga tás nem il let meg, il let ve az ese dé kes tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
fel füg gesz tés re ke rül, és az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké ben - a tá mo ga tás el le né ben vál lalt
kö te le zett sé ge ket nem érin tõ mó don - vissza tar tás ra il let ve a köz tar to zást kö ve te lõ ál la mi szer vek nek át uta lás ra ke rül;

12. Hoz zá já ru lok, hogy a tá mo ga tás sza bály sze rû sé ge és ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott szer vek ál tal el len õr zés re ke rül je nek. Ki je len tem, hogy az el szá mo lás alap já ul szol gá ló do ku men tu mok fel lel he tõ ek
az aláb bi cí men: 

Amennyi ben a cím ben vál to zás áll be, ar ról a kö te le zett ség vál la lót 8 na pon be lül írás ban ér te sí tem.

13. Nyi lat ko zom, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet az igé nyelt tá mo ga tás ter hé re tel je sí ten dõ ki fi ze té sek ben fog lalt
ál ta lá nos for gal mi adó vissza igény lé sé re 

jo go sult/nem jo go sult,

így a tá mo ga tá si ke ret össze gét, mint

net tó/brut tó

össze get hasz nál juk fel.

………………………., 2008. év …………… hó ……. nap

P. H.

…………………………………………..
                                                                                                                 tá mo ga tott kép vi se lõ jé nek cég sze rû aláírása

* * *
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6. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Ik ta tó szám:
……………………………… Fõ osz tály

Szer zõ dé ses összeg:  ........................................ Ft

Tel je sí tés iga zo lás
utó fi nan szí ro zott tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz/meg bí zá si, vál lal ko zá si díj ki fi ze té sé hez

1. Kö te le zett ség vál la lás (szer zõ dés) szá ma/ik ta tó szá ma:

2. Tör vé nyi sor cím ren di be so ro lá sa, ÁHT-je:

3. Tör vé nyi sor meg ne ve zé se:

4. A ked vez mé nye zett 

- neve/meg ne ve zé se:

- lak cí me/szék he lye:

- szám la szá ma:

- szám lá ját ve ze tõ bank meg ne ve zé se, szék he lye:

5. Szer zõ dés tár gya:

6. A szer zõ dés sze rin ti összeg bõl

6/a. je len tel je sí tés iga zo lás be nyúj tá sá ig tel je sí tett (ku mu lált) ki fi ze té sek össze ge:

6/b. je len tel je sí tés iga zo lás sal iga zolt, ki fi zet he tõ összeg:

6/c. je len tel je sí tés iga zo lás után fenn ma ra dó, ki fi ze tet len összeg:

eb bõl fel nem hasz nált, ki fi ze tés re már nem ke rü lõ összeg:

7. Rész tel je sí tés ese tén a 6/b. pont sze rin ti ki fi ze tés szer zõ dés sze rin ti ha tár ide je:

8. A BESZÁMOLÓ rész tel je sí tés re/vég el szá mo lás ra1 ké szült.

9. A tel je sí tés ered mé nye ként meg va ló sult cél/ lét re jött ered mény (esz köz) fel hasz ná lá si/ tá ro lá si2 he lye:

10. A BE SZÁ MO LÓ-ban le ír ta kat 

10/a. 100%-ban el fo ga dom.

A meg va ló su lás az el vár ha tó szak mai szín vo na lon, tény le ge sen meg tör tént és arány ban áll a 6/b. pont sze rint ki fi zet -
he tõ összeg gel. A tá mo ga tott ki ér te sí té se a be szá mo ló fen ti ek sze rin ti el fo ga dá sá ról meg tör tént.

10/b. …….%-ban/rész ben  fo ga dom el 

Bu da pest, 2008.  ………………….

…….……………………………………….
iga zo lás ra jo go sult alá írá sa

* * *
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1  A meg fe le lõt kell alá húz ni.
2  Csak ab ban az eset ben szük sé ges, ha az el fo ga dott szám lák össze ge és a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó tény le ges tel je sí tés nem áll arány ban, il let ve ha a be -

szá mo ló csak rész ben vagy nem ke rült el fo ga dás ra.

BESZÁMOLÓ: a tá mo ga tá si/vál lal ko zá si szer zõ dés ben elõ írt szak mai/pénz ügyi el szá mo lás



7. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Ik ta tó szám:
……………………………… Fõ osz tály

Szer zõ dé ses összeg:  ........................................ Ft

Szak mai és pénz ügyi el szá mo lás iga zo lá sa
(elõ leg, elõ fi nan szí ro zott tá mo ga tás ese tén)

1. Kö te le zett ség vál la lás (szer zõ dés) szá ma/ik ta tó szá ma:

2. Tör vé nyi sor cím ren di be so ro lá sa, ÁHT-je:

3. Tör vé nyi sor meg ne ve zé se:

4. A ked vez mé nye zett 
- neve/meg ne ve zé se:
- lak cí me/szék he lye:
- szám la szá ma:
- szám lá ját ve ze tõ bank meg ne ve zé se, szék he lye:

5. Szer zõ dés tár gya:

6. A szer zõ dés tel jes össze ge:

7. A szer zõ dés össze gé bõl a je len iga zo lás sal iga zolt összeg:

8. A BE SZÁ MO LÓ-ban le ír ta kat 

9/a. 100%-ban el fo ga dom.

A meg va ló su lás az el vár ha tó szak mai szín vo na lon, tény le ge sen meg tör tént. A tá mo ga tott ki ér te sí té se a be szá mo ló
fen ti ek sze rin ti el fo ga dá sá ról meg tör tént, a 7. pont sze rin ti összeg a kö ve te lés ál lo mány ból ki ve zet he tõ.

9/b. ……. %-ban/rész ben  fo ga dom el 

In dok lás3:

A meg ítélt tá mo ga tás ból a 7. pont sze rint ….........…….…. Ft a kö ve te lés ál lo mány ból ki ve zet he tõ, a 9/b. pont tal össz -
hang ban ...................... Ft a BESZÁMOLÓ alap ján nem ke rült el fo ga dás ra, visszafizetendõ.

Bu da pest, 2008.  ………………….

…….…………………………..
 iga zo lás ra jo go sult alá írá sa

* * *
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3  Csak ab ban az eset ben szük sé ges, ha az el fo ga dott szám lák össze ge és a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó tény le ges tel je sí tés nem áll arány ban, il let ve ha a be -
szá mo ló csak rész ben vagy nem ke rült el fo ga dás ra.

BESZÁMOLÓ: a tá mo ga tá si/vál lal ko zá si szer zõ dés ben elõ írt szak mai/pénz ügyi el szá mo lás



8. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

KIADÁSI UTALVÁNY
2008.

Az SZMM 10032000-00285575-……...…………………... szá mú szám lá já ról az aláb bi összeg át uta lá sá ról ren -
del ke zem:

A ked vez mé nye zett  meg ne ve zé se: ………………………….………………..........................................,
címe: ..........................................................................................................................................................,
Bank szám la szá ma: ..................................................... Át uta lá si meg bí zás szá ma:.....................................
SZMM fe je ze ti ke ze lé sû tör vé nyi sor ÁHT szá ma és neve: ………..........................................................
.....................................................................................................................................................................
Fi ze tés mód ja: át uta lás
Ki fi ze tés jel le ge: MÛKÖDÉSI/UTÓFINANSZÍROZÁS/ELÕLEG/ELÕFINANSZÍROZÁS*

Adó alap ÁFA Össze sen Meg jegy zés

ÁFA men tes 
5% 
15% 
20%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Össze sen:

Kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tá si szá ma: …………………….……………..........................................
KTK: ……………… Fõ köny vi szám la szám …………………………………........................................
KTK: ……………… Fõ köny vi szám la szám …………………………………........................................
Meg jegy zés: ……………………………………………………………….…..........................................

A mel lé kelt tel je sí tés iga zo lás/szer zõ dés/szám la* alap ján a fen ti össze get, a fe de ze tet és a vo nat ko zó ala ki és tar tal mi
kö ve tel mé nyek betartását igazolom.

Ér vé nye sít ve: ................................................ (dá tum) ...................................................... (alá írás)

Az ér vé nye sí tés fo lya ma tát el len õriz tem, a fe de zet ren del ke zés re áll.

El len jegy zõ: ................................................... (dá tum) ....................................................... (alá írás)

.............................................................
utal vá nyo zó

A Kincs tá ri ki egyen lí tés kel te: 200 ……………………… Kincs tá ri ki vo nat szá ma: ………….......

Tar to zik Kö ve tel Összeg Szak fel adat Meg jegy zés

                                 Össze sen: …………………………..

Kon tí roz ta: ……….…..…..…  Köny vel te: ……….…..…… Köny ve lés kel te: 200………...…..............
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8/b. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

BEVÉTELI UTALVÁNY
2008.

Az SZMM 10032000-00285575-……...…………………... szá mú szám lá ján az aláb bi összeg el szá mo lá sá ról ren -
del ke zem:

A be fi ze tõ meg ne ve zé se: …....................................……………………….……………….........................................,
címe. .............................................................................................................................................................................,
Bank szám la szá ma: .....................................................
SZMM fe je ze ti ke ze lé sû tör vé nyi sor ÁHT szá ma és neve: …….......................….......................................................... 

............................................................................................................................................................................................
Fi ze tés mód ja: át uta lás

Adó alap ÁFA Össze sen Meg jegy zés

ÁFA men tes 
5% 
15% 
20%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Össze sen:

KTK: ……………… Fõ köny vi szám la szám …………………………………........................................
KTK: ……………… Fõ köny vi szám la szám …………………………………........................................
Meg jegy zés: ……………………………………………………………….…..........................................

A mel lé kelt kincs tá ri ér te sí tés és ki egé szí tõ bi zony lat alap ján a fen ti összeg be fi ze té sét érvényesítem.

Ér vé nye sít ve: ................................................ (dá tum) ...................................................... (alá írás)

Az ér vé nye sí tés fo lya ma tát el len õriz tem.

El len jegy zõ: ................................................... (dá tum) ....................................................... (alá írás)

.............................................................
utal vá nyo zó

A Kincs tá ri ki egyen lí tés kel te: 200 ……………………… Kincs tá ri ki vo nat szá ma: ………….......

Tar to zik Kö ve tel Összeg Szak fel adat Meg jegy zés

                                 Össze sen: …………………………..

Kon tí roz ta: ……….…..…..…  Köny vel te: ……….…..…… Köny ve lés kel te: 200………...…..............

* * *
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9. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

Se géd let a „szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás” el ké szí té sé hez

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett fel ada tok, kö te le zett sé gek - vagy ha a szer zõ dés rész tel je sí tés hez írja elõ an nak -
tel je sí té sét kö ve tõ en a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül a ked vez mé nye zett nek be szá mo lót kell be nyúj ta ni,
amely két rész bõl áll, szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból.

1. A szak mai be szá mo ló tar tal ma

A szak mai be szá mo ló ban az azo no sí tó ada to kon (név/meg ne ve zés, lak cím/szék hely címe, adó azo no sí tó jel/szám, a
szer zõ dés szá ma és a szer zõ dés ben rög zí tett te vé keny sé gen, il let ve a tá mo ga tás tár gyán) kí vül a szer zõ dés ben vál lalt fel -
adat tel je sí té sé re ezen be lül ér te lem sze rû en - a fel adat jel le gé tõl füg gõ en -, az aláb bi ak ra kell ki tér ni:

- Ren dez vény ese té ben: az ere de ti mû sor terv (ütem terv, for ga tó könyv stb.) tel je sí té se, ered mé nye, fo to-, mé dia meg je -
le nés a fel lé põk/elõ adók neve, szer ve ze te, a részt ve võk köre, a meg je len tek pon tos vagy be csült lét szá ma, a mû sor terv tõl 
való el té rés oka, ez mennyi ben be fo lyá sol ta a ter ve zett ered ményt, mi vel he lyet te sí tet ték az el ma radt elõ adást/be mu ta -
tót, a kö zön ség mi ként fo gad ta az elõ adá so kat/be mu ta tó kat, a ren dez vény nek mi lyen volt a tár sa dal mi, szak mai vissz -
hang ja. Ren dez vény so ro zat ese tén, vagy ha a ren dez vény nem ki fe je zet ten csak a mi nisz té ri um ügy kö ré be tar to zó té má -
val fog lal ko zott, ki mu ta tást kell ké szí te ni ar ról, hogy mely elõ adá sok/be mu ta tók fog lal koz tak a mi nisz té ri um ügy kö ré be
tar to zó kérdésekkel.

- Ok ta tás, to vább kép zés ese té ben: csa tol ni kell a te ma ti kát, té mán ként le adott órák szá mát, a részt ve võk ál tal alá írt je -
len lé ti ívet, ame lyen a hall ga tó el ér he tõ sé ge is fel tün te tés re ke rült. A be szá mo ló ban be kell mu tat ni rö vi den min den elõ -
adó fel ké szült sé gét, szak ké pe sí té sét, szak mai gya kor la tát, a té má val kap cso la tos tu do má nyos mun kás sá gát, fon to sabb
pub li ká ci ó it. Be kell mu tat ni a hall ga tói kört (mi lyen in téz mény tõl, vagy et ni kum ból, vagy fo gya ték kal élõk cso port já -
ból vet tek részt), és az ok ta tók mi ként ér té kel ték a hall ga tó sá got, va la mint azt, hogy a hall ga tók mi ként ér té kel ték az
egyes elõ adá so kat, elé ge det tek vol tak-e az ok ta tók kal, az ok ta tás szín vo na lá val, mi lyen ered ményt ért el az ok ta tó, kap-e 
az ok ta tá son részt ve võ va la mi lyen ta nú sít ványt/vég zett sé get iga zo ló ok ira tot a részvételrõl.

- Ta nul mány ké szí tés ese tén: is mer tet ni kell rö vi den a ta nul mány ki dol go zá sá nak szük sé ges sé gét és hasz no sít ha tó sá -
gát, tar tal má nak rö vid össze fog la lá sát, ki emel ve a kö vet kez te té se ket és ja vas la to kat, meg je löl ve a ki dol go zás hoz szük -
sé ges sa ját ku ta tá si ered mé nye ket és a for rá sul fel hasz nált szak anya go kat, to váb bá, hogy az el ké szí tett ta nul mány hol ke -
rül pub li ká lás ra. Csa tol ni kell a ta nul mányt, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott pél dány ban, to váb bá - amennyi ben a szer -
zõdésben ez elõ írás ra ke rült - csa tol ni kell a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy az el ké szült ta nul mányt a mi nisz -
té ri um fel hasz nál hat ja, sza ba don terjesztheti.

- Fel mé rés, vizs gá lat ese tén: is mer tet ni kell rö vi den a fel mé rés, vizs gá lat tár gyát, ter je del mét, szük sé ges sé gét, az
ered mé nyek hasz no sí tá sá nak te rü le te it, rö vid össze fog la ló ban az ered mé nye ket, a kö vet kez te té se ket és ja vas la to kat, to -
váb bá, hogy az el ké szí tett anyag hol ke rül pub li ká lás ra. Csa tol ni kell az el ké szült anya got, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott 
pél dány ban, to váb bá csa tol ni kell a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy az el ké szült anya got a mi nisz té ri um fel -
hasz nál hat ja, sza ba don ter jeszt he ti.

- Szer ve zet mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa ese tén: is mer tet ni kell, hogy a mû kö dés so rán mi lyen fel ada tot mi lyen tech ni kai
fel sze relt ség gel lát tak el, mennyi re nyi tott és mennyi re zárt kö rû a szol gál ta tás, azt mennyi re is me ri a tár sa da lom, az a tár -
sadalom mely ré te gét érin ti, és mennyi ben kap cso ló dik a tár ca fel ada ta i hoz, a szol gál ta tást a be szá mo lá si idõ szak ban
hányan vet ték igény be. Re zsi költ sé gek ese tén a szol gál ta tás vég zé sé vel töl tött mun ka ó ra, sze mé lyi ki fi ze té sek ese tén
hány fõ meg bí zá si díja/mun ka bé re.

Úgy ne ve zett er nyõ szer ve zet ese té ben a be szá mo ló mu tas sa be az er nyõ szer ve zet sa ját mû kö dé sét és szol gál ta tá sa it
(be le ért ve azo kat, ame lye ket a cél cso port nak nyújt, és azo kat is, ame lye ket a tag szer ve ze te i nek nyújt), ezen kí vül az er -
nyõ szer ve zet össze gez ve mu tas sa be a tag szer ve ze tek sa ját mû kö dé sét, va la mint a cél cso port ja ik nak nyúj tott szol gál ta -
tá sa it. A be szá mo ló nak ér te lem sze rû en tar tal maz nia kell re le váns szám ada to kat is, ugyan is en nek hi á nyá ban a tá mo ga tás 
fel hasz ná lá sa nem értékelhetõ.

- Be ru há zás ese tén: rö vid mû sza ki le írás ban is mer tet ni kell a be ru há zást, an nak meg va ló sí tá si mód ját (mire irá nyult,
mi ként va ló sult meg, épí tés ese tén ki volt a ki vi te le zõ, ho gyan tör tént a ki vi te le zés) a be ru há zás szük sé ges sé gét, ered mé -
nyes sé gét, eset le ges el té rést a szer zõ dés ben, il let ve ere de ti terv ben fog lal tak tól (ki tér ve an nak oká ra, költ ség ki ha tá sá ra,
a szük sé ges en ge dé lyek be szer zé sé re, be je len té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé re). Csa tol ni kell a mû sza ki át adás jegy zõ -
köny vé nek má so la tát és a hasz ná lat ba vé te li, il let ve mû kö dé si en ge dély hiteles másolatát.

A be szá mo ló kat a tá mo ga tás tár gyá tól füg gõ en meg fe le lõ rész le tes ség gel kell össze ál lí ta ni - do ku men tu mok kal, fény -
ké pek kel, egyéb au dio-vi zu á lis esz kö zök kel il luszt rál ni azt. A tá mo ga tás ból meg va ló sult prog ram ered mé nyét ki kell
emel ni a be szá mo ló ban.
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2. A pénz ügyi el szá mo lás tar tal ma

a) A pénz ügyi el szá mo lás ban az azo no sí tó ada to kon (név/meg ne ve zés, lak cím/szék hely címe, adó azo no sí tó jel/szám,
a szer zõ dés szá ma, szám la ve ze tõ bank neve és a tá mo ga tott bank szám la szá ma) kí vül ér te lem sze rû en - a fel adat jel le gé tõl 
füg gõ en - az aláb bi ak ra kell ki tér ni:

- Té te le sen be kell mu tat ni, hogy a tá mo ga tást mire hasz nál ták fel, és a költ sé gek hány szá za lé kát fe dez ték a szer zõ dés
sze rin ti tá mo ga tás ból.

- Rész le te sen szö ve ge sen in do kol ni kell az ere de ti költ ség terv tõl való el té rést alá tá maszt va azt egy össze ha son lí tó táb -
lá zat tal, amely ben té te le sen kö vet he tõk a kö vet ke zõ pon tok: ere de ti költ ség terv ben meg ha tá ro zott költ sé gek, a fel adat
meg va ló sí tá sá val fel me rült és el szá mo lan dó költ sé gek, a ket tõ kö zöt ti %-os el té rés.

- Az el szá mo lás hoz szük sé ges szám la, szám la he lyet te sí tõ ok irat, át uta lá si és/vagy pénz tá ri bi zony lat (a to váb bi ak ban: 
szám la) ere de ti - a ked vez mé nye zett nél ma ra dó - pél dá nyá ra rá kell ve zet ni a kö vet ke zõ szö ve get: „Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um felé ................ Ft (azaz ............................. fo rint) összeg ben az ................ ik ta tó szá mú szer zõ dés ke re -
té ben el szá mol va”, és azt ez zel a rá jegy zés sel kell le má sol ni. Az így ké szí tett má so la tot kell a ked vez mé nye zett ere de ti
(cég sze rû) alá írá sá val hi te le sít ve az el szá mo lás hoz csa tol ni.

- A szám lák mögé csa tol ni kell a ki fi ze tést iga zo ló do ku men tu mot (ban ki bi zony lat/ bank szám la szám ki vo na tot/ pénz -
tá ri ki adá si bi zony lat) és a be fo ga dott szám la jog cí mé nek meg fe le lõ szer zõ dés, meg ren de lés, fel ké rés (ere de ti alá írás sal
hi te le sí tett) má so la ti pél dá nyát,

- Sze mé lyi ki fi ze tés ese tén csa tol ni szük sé ges a mun ka szer zõ dést és a hoz zá tar to zó ki fi ze tés rõl szó ló bi zony la to kat,
va la mint a mun ka adói ter hek be fi ze té sé rõl szó ló iga zo lást (név sze rin ti meg je lö lés sel).

- Amennyi ben a be fo ga dott szám lá hoz meg bí zá si szer zõ dés tar to zik, a meg bí zá si szer zõ dés hez kap cso ló dó fel adat tel -
je sí té sé nek iga zo lá sát má so lat for má já ban szük sé ges csa tol ni.

- Esz kö zök, be ren de zé si tár gyak vá sár lá sa ese tén az azok ról szó ló szám lák mel lett csa tol ni kell a be vé te le zé si lel tá ri
bi zony lat / esz köz-nyil ván tar tá si bi zony lat má so la tát.

- Szol gál ta tás ese tén a szám la má so lat mel lé kér jük az arra vo nat ko zó fel ké rést, vagy a szer zõ dést csa tol ni.

- A szám la má so la to kat sor szá moz ni kell és a b) pont sze rin ti szám la össze sít õre sor szám sze rint, a sor szám fel tün te té -
sé vel kell fel ve zet ni, hogy a té te les el len õr zés so rán a ki fi ze té sek egy ér tel mû en azo no sít ha tók le gye nek. A szám la má so -
la to kat sor rend ben úgy kell ren dez ni, hogy azok a szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ költ ség ve tés té te lei sze rint le gye nek cso -
por to sít va.

- A szám lák hi te le sí tõ je és a szám la össze sí tõ alá író ja a tá mo ga tá si szer zõ dés alá író já val azo nos sze mély le het. Et tõl el -
tér ni csak a pol gá ri jog sza bá lyai sze rin ti meg ha tal ma zás sal le het.

- Az el szá mo lás so rán hi á nyos, vagy hi á nyo san ki töl tött, vagy ol vas ha tat lan, vagy nem ere de ti alá írás sal be nyúj tott
szám la má so lat nem fo gad ha tó el.

A fen ti bi zony lat má so la to kon túl a tá mo ga tó jo go sult egyéb olyan do ku men tu mok ról is má so la tot kér ni, mely a tá mo -
ga tá si összeg az el fo ga dott költ ség ve tés és szak mai prog ram sze rin ti, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát tá maszt ja alá.

b) A pénz ügyi el szá mo lás hoz a mel lé kelt szám la össze sí tõt kell csa tol ni. (Kér jük je lez ze, amennyi ben szük sé ge van a
Szám la össze sí tõ/Szám la kí sé rõ elekt ro ni kus vál to za tá ra.)

3. A be szá mo ló alá író ja a tá mo ga tá si szer zõ dés alá író já val azo nos sze mély le het. Et tõl el tér ni csak a pol gá ri jog sza bá lyai
sze rin ti meg ha tal ma zás sal le het.

4. A szak mai be szá mo lót és a pénz ügyi el szá mo lás szám la össze sí tõ jét két - ere de ti alá írá sok kal el lá tott - pél dány ban
kell be nyúj ta ni. A szám lák má so la tát csak az egyik pél dány hoz kell csa tol ni.

5. Amennyi ben a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra rész le tek ben ke rül sor, a rész le tek le hí vá sá hoz rö vid szak mai le írást és
rész el szá mo lást kell csa tol ni. A rész el szá mo lást a 2. pont elõ írá sa i nak be tar tá sá val kell el ké szí te ni. Eb ben az eset ben az
utol só rész let le hí vá sa a be szá mo ló be nyúj tá sá val tör tén het, és a vég el szá mo lás hoz csa tol ni kell a rész el szá mo lá sok
szám la össze sí tõ i nek má so la tát is.
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SZÁMLAÖSSZESÍTÕ

Ked vez mé nye zett neve:  
kép vi se lõ je:  
Je len el szá mo lás össze ál lí tó já nak neve, te le fon szá ma, ema il címe:  
Szer zõ dés szá ma:  
a tá mo ga tás tár gya:  
Szer zõ dés össze ge:  

Szer zõ dés hez
mel lék let ként

csa tolt
KÖLTSÉG TERV

fõ so rai

Bi zony lat/szám la ada tai A szám lán
sze rep lõ összeg bõl 

a tá mo ga tás
ter hé re el szá molt

összeg

Tá mo ga tó
töl ti ki!

költ ség terv
egyes so ra i ban

igé nyelt
tá mo ga tás

Tá mo ga tás ra
el szá molt -
össze sít ve

Kü lönb ség
Számla/

bi zony lat
sor szá ma

Tel je sí tés
dá tu ma

Szál lí tó
neve

Ter mék/szolg.
rö vid

meg nevezése

Net tó 
összeg (Ft)

Brut tó
összeg (Ft)

1 0 0

2
3
4
5 0 0
6
7
8
9 0 0
10
11
12
13 0 0
14
15
16
17 0 0
18
19

Össze sen: 0 0 0 0 0 0 0

Alul írott ked vez mé nye zett ki je len tem, hogy a tá mo ga tás ként el szá molt fen ti összeg a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en ke rült fel hasz ná lás ra,
ha a be nyúj tott szám lá kon más ként nem je lez tük, ak kor azo kat csak az SZMM felé szá mol tam el. Ki je len tem, hogy a csa tolt bi zony la tok má so la tai az ere de ti vel
min den ben meg egyez nek. Egy ben nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sa kor a csa tolt szám lák, bi zony la tok után az ÁFA-t     

vissza igé nyel tem*  /   nem igé nyel tem vissza*.

Dá tum: ..................................................................   Az el szá mo lást el len õriz te:
                                                                                                  ………………………… Dá tum: ....................................................................... 
                                                                                                       (cég sze rû) alá írás            név, alá írás

Meg jegy zés: * A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
* * *

5
. szám

M
U

N
K

A
Ü

G
Y

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
5

4
1



10. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás
Fi nan szí ro zá si igény be je len tõ és el szá mo ló lap

Tárgy hó:  

Ki emelt
elõ irány zat

A tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ra 
ki utalt tá mo ga tá

A tárgy hó na pot
meg elõ zõ

hó nap ra ki utalt
tá mo ga tás ból a

mun kál ta tók felé
tel je sí tett ki adás

Ma rad vány
A tárgy hó nap ra 

igé nyel he tõ
tá mogatás

A tárgy hó nap ra
vonat ko zó an a

maradvánnyal kor ri gált, 
tény le ge sen ki uta lan dó

tá mo ga tás

Az tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ra
kalku lált összeg

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(4)-(3) (6)

Be vé tel  

332 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel 
köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból

 n.é. n.é.  n.é.  

Ki adás  

152 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás
államház tar tá son kí vül re

0  0 0 0 n.é.

n.é. = nem ér tel mez he tõ
a szür ke me zõk nem tar tal maz hat nak ada tot
a be pa ra mé te re zett me zõk kép le te zé sét meg vál toz tat ni nem sza bad

Dá tum: ………………………………………., 2008. ……………………………

.................................................... ...............................................
                                                                                   alá írás                   P. H.   alá írás

Az igény lés az FSZH ré szé rõl el len õriz ve, az el szá mo lás rend ben:

Dá tum:...................................................., 2008. ....................................                                           ..................................................
 alá írás

* * *
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11. szá mú mel lék let a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás
El szá mo lás a RMK felé ki utalt tá mo ga tá sok ról és a mun kál ta tók kal szem ben fenn ál ló vissza kö ve te lé sek rõl

fo rint ban

(1) A RMK ré szé re a 2007. év ben ki utalt tá mo ga tás  

(2) A ki utalt tá mo ga tás ból a mun kál ta tók felé a 2007. év ben tel je sí tett összeg  

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra a kincs tá ri zá rást meg elõ zõ mun ka na pig
vissza utalt ma rad vány

 

(4)=(1)-(2)-(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra a kincs tá ri zá rást meg elõ zõ mun ka na pig
vissza nem utalt ma rad vány

 

(5)=(6)+(7) A Mukál ta tók felé tel je sí tett összeg bõl jo go su lat lan fel hasz ná lás mi at ti összes
vissza kö ve te lés

 

(6) A Mukál ta tók felé tel je sí tett összeg bõl jo go su lat lan fel hasz ná lás mi at ti, be -
folyt és az EFK-ra vissza utalt kö ve te lés

 

(7) A Mukál ta tók felé tel je sí tett összeg bõl jo go su lat lan fel hasz ná lás mi at ti (mér -
leg sze rint ki mu ta tott) fenn ál ló vissza kö ve te lés

 

(8)=(3)+(6) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra össze sen vissza utalt tá mo ga tás  

Dá tum: ………………………………., 2007. ……………………………

                                                                           P. H.
 .................................................

                                   alá írás

* * *
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12. szá mú mel lék let
a 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS MELLÉKLETEI

1. A ké re lem, a pá lyá zat - a ked vez mé nye zett ké szí ti el

2. Adat lap

- tar tal maz za a szer zõ dõ part ner (ked vez mé nye zett) pon -
tos ada ta it (név/cég név, any ja neve, lak hely/szék hely, cég -
jegy zék szám/vál lal ko zói iga zol vány szá ma, kép vi se lõ neve,
adó szám/adó azo no sí tó szám/, pénz in té zet meg ne ve zé se,
bank szám la szá ma), 

3. Jo go sult sá got meg ala po zó ok ira tok

A tá mo gat ni kért te vé keny ség jog sze rû foly ta tá sá ra vo -
nat ko zó, il let ve a ké rel me zõ jo go sult sá gát iga zo ló ok ira tok
- a ki adó ha tó ság vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett máso -
latban:

- vál lal ko zói iga zol vány (egyé ni vál lal ko zók ese té ben)

- szak irá nyú szak ké pe sí tést, vég zett sé get iga zo ló ok irat
(ter mé sze tes sze mé lyek ese té ben)

- 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat és ere de ti vagy a
bank ál tal hi te le sí tett ban ki alá írás-be je len tõ kar ton (gaz da -
sá gi tár sa sá gok ese té ben)

- 30 nap nál nem ré geb bi, a bí ró ság ál tal ki adott, ha tá lyos
ada to kat tar tal ma zó ki vo nat, és ere de ti vagy a bank ál tal

hite le sí tett ban ki alá írás-be je len tõ kar ton (tár sa dal mi
szer vezet, ala pít vány, köz ala pít vány, egy ház, egy há zi jogi
sze mély ese té ben)

- szer zõ dés meg kö té sé re jo go sult sze mély kép vi se le ti
jogo sult sá gá nak iga zo lá sa és ere de ti alá írá si cím pél dá nya
(ön kor mány za tok, ön kor mány za ti in téz mé nyek ese tén)

- a szer zõ dés alá írá sá ra fel jo go sí tó, köz jegy zõ ál tal hi te -
le sí tett vagy ügy véd ál tal el len jegy zett, vagy két tanú ál tal
hi te le sí tett meg ha tal ma zás (meg bí zott alá író ese tén)

4. A költ ség- és fel hasz ná lá si ütem terv

Tá mo ga tá si ké re lem ese tén tar tal maz za:

- a fel adat meg va ló sí tá sá nak rész le tes, költ ség ne mek re
bon tott té te les költ ség ter vét és a fel hasz ná lás üte me zé si
ter vét.

Fej lesz té si tá mo ga tás ese tén tar tal maz za:

- a fel adat meg ne ve zé sét, a meg va ló sí tás he lyét, a meg -
va ló sí tás le írá sát tar tal ma zó mû sza ki le írást, a költ sé gek
rész le tes - té te les, da rab szám mal, egy ség ár ral ki dol go zott,
ÁFÁ-t is tar tal ma zó - be mu ta tá sát, vissza igé nyel he tõ ÁFA 
össze gé nek meg ha tá ro zá sát, a tá mo ga tás for rás- és tel je sít -
mény ará nyos fel hasz ná lá sá nak ütem ter vét.

Épí té si be ru há zás tá mo ga tá sa ese tén tar tal maz za:

- az épí tés sel érin tett in gat lan 30 nap nál nem ré geb bi tu -
laj do ni lap má so la tát,



- a be ru há zá si te vé keny ség meg ne ve zé sét, a megvaló -
sítás he lyét, a meg va ló sí tás le írá sát tar tal ma zó mû sza ki le -
írást, a költ sé gek rész le tes - té te les, da rab szám mal, egy -
ség ár ral ki dol go zott, ÁFÁ-t is tar tal ma zó - be mu ta tá sát,
vissza igé nyel he tõ ÁFA össze gé nek meg ha tá ro zá sát, a tá -
mo ga tás for rás- és tel je sít mény ará nyos fel hasz ná lá sá nak
ütem ter vét, 

- jog erõs elvi épí té si en ge dély az in gat lan tu laj do ni la -
pon be jegy zett tu laj do nos hi te le sí tett hoz zá já ru ló nyi lat -
ko za tá val

- ar ról, hogy a be ru há zá si te vé keny ség nem en ge dély kö -
te les

Egyéb en ge dély kö te les te vé keny sé gek ese tén tar tal maz za: 

- a jog erõs ha tó sá gi en ge dé lye ket, iga zo lá so kat

5. Nyi lat ko za tok

6. Elõ leg és elõ leg fi nan szí ro zás, va la mint mû kö dé si tá -
mo ga tás ese tén 

- a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta szám la ve ze tõ bank -
jairól, 

- azon na li be sze dé si meg bí zás ra vo nat ko zó felhatal -
mazás a ban kok iga zo lá sá val.

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

12/2008. (MüK. 5.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
szer zõ dés kö té si

sza bá lya i ról és a szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak
rend jé rõl

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Minisz -
térium (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) mint szer zõ dõ fél
ál tal a Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i ból fi -
nan szí ro zott, il let ve a mi nisz té ri um igaz ga tá sa tör vé nyi
cím, va la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ter hé re tör té nõ szer -
zõ dés kö té sek sza bá lya i ra és nyil ván tar tá sá ra ter jed ki.* 

A szer zõ dés kö tés rend je

2. §

A Mi nisz té ri um kép vi se le té ben tör té nõ szerzõdéskö -
tésre a mi nisz ter, il let ve az ál ta la írás ban fel ha tal ma zott

sze mély, va la mint az Áht. 49. §-ának o) pont já ban és
24. §-ának (9) be kez dé sé ben fog lalt min den kor ha tá lyos
sza bá lyo zás alap ján fel jo go sí tott ve ze tõ jo go sult - a
megjelölt szer zõ dé si ér ték ha tá rok fi gye lem be vé te lé vel.
Az igaz ga tá si tör vé nyi cím ter hé re kö tött szer zõ dé sek ese -
tén az SZMM Igaz ga tás Gaz dál ko dá sá ról szó ló Mû kö dé si
Ké zi könyv ben fog lal tak irány adó ak. A Mun ka erõ pi a ci
Alap ter hé re - a Mi nisz té ri um ne vé ben - kö tött szer zõ dé -
sek ese tén a köz pon ti MPA min den ko ri Pénz ke ze lé si Sza -
bály za tá ban fog lal tak az irány adó ak.

3. §

A pénz ügyi for rás fe lett ren del kez ni jo go sult szer ve ze ti
egy ség (disz po zí ci ós jog gal ren del ke zõ fõ osz tály) a szer -
zõ dés ter ve ze tét elõ ze tes vé le mé nye zés, va la mint el len -
jegy zés vé gett kö te les meg kül de ni a Jo gi-, ezt kö ve tõ en a
Gaz da sá gi Fõosztálynak, vagy az Alapkezelési Fõ osz -
tálynak.

4. §

A szer zõ dés ter ve ze tet min den eset ben - mel lék le te i vel
fel sze rel ve - fel jegy zés kí sé re té ben kell a vé le mé nye zõ fõ -
osz tá lyok ré szé re meg kül de ni, mely ben a ter ve ze tet elõ ké -
szí tõ fõ osz tály rö vi den utal a szer zõ dés lé nye ges tar tal mi
ele me i re, a szer zõ dés kö tés kö rül mé nye i re, eset le ges elõz -
mé nyé re, a szük sé ges en ge dé lyek (így kü lö nö sen a kö te le -
zett ség vál la lá si adat lap), ve ze tõi jó vá ha gyá sok meg szer -
zé sé nek té nyé re, il let ve - az ér ték ha tárt meg ha la dó be -
szerzések esetében - az elõírt beszerzési eljárás lefoly -
tatására, vagy a mellõzésének indokaira.

A köz be szer zé si el já rás ira ta it, va la mint a kö te le zett ség -
vál la lá si adat la po kat a fel jegy zés hez csa tol ni kell. A szol -
gál ta tá si szer zõ dé sek ese té ben a jogi el len jegy zés a szer -
zõ dés pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás ba vételét meg elõ -
zõen történik.

5. §

A szer zõ dõ part ner ki vá lasz tá sa so rán a köz be szer zé si
elõ írá sok ér vé nye sí té sé ért, en nek ke re té ben a Minisz té -
rium Köz be szer zé si Sza bály za ta elõ írá sa i nak alkalmazá -
sáért a disz po zí ci ós jog gal ren del ke zõ szervezeti egység
vezetõje tartozik felelõsséggel.

6. §

A szer zõ dé sek ter ve ze tét a vé le mé nye zõ fõ osz tá lyok
vé le mé nye zik. Egyet ér té sük ese tén el len jegy zik, ellen -
kezõ esetben ész re vé te le ik kel el lát va, kor rek ció vé gett a
kül dõ fõ osztály ré szé re vissza kül dik. 
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7. §

(1) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont já ra, il le tõ leg a
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
nek kez dõ idõ pont já ra is fi gye lem mel a ter ve ze tet úgy kell
az el len jegy zõ fõ osz tá lyok ré szé re meg kül de ni, hogy le he -
tõ ség le gyen a meg ala po zott írás be li vé le mény el ké szí té -
sé re, il let ve az eset le ges kor rek ció át ve ze té sét kö ve tõ is -
mé telt véleményezésre is, legkésõbb azonban a teljesítés
megkezdését megelõzõ napig. 

(2) Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tv. a
vissza me nõ le ges kö te le zett ség vál la lást kizárja. 

(3) A ha tá ro zott ide jû szer zõ dé sek a Pol gá ri Tör vény -
könyv ren del ke zé se alap ján a ha tá ro zott idõ el tel té vel
meg szûn nek, ezért ezen ha tár idõ után a szer zõ dé sek mó -
do sítására már nincs mód.

(4) A szer zõ dé sek, il le tõ leg a szer zõ dés mó do sí tá sok
sza bály sze rû elõ ké szí té se - il le tõ leg a Ked vez mé nye zett
ál tal tör té nõ elõ ké szít te té se - a disz po zí ci ós jog gal ren del -
ke zõ szervezeti egység feladata.

8. § 

A disz po zí ci ós jog gal ren del ke zõ fõ osz tály ve ze tõ je fe -
le lõs azért, hogy a szer zõ dés ben a szol gál ta tás és az el len -
szol gál ta tás ér té ke meg fe le lõ arányban álljon egymással. 

9. §

(1) A mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony lét re -
ho zá sá ra irá nyu ló szer zõ dé sek ese tén a szer zõ dés ter ve ze -
tet elõ ké szí tõ fõ osz tály ve ze tõ je fe le lõs ség gel tar to zik a
Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény
75/A. §-ában meg ha tá ro zott szem pon tok fi gye lem be vé te -
lé ért, a szerzõdés típusának helyes megválasztásáért.

(2) A szer zõ dés ter ve ze tet elõ ké szí tõ fõ osz tály ve ze tõ je
kö te les vizsgálni

a) a Mi nisz té ri um mal szer zõ dõ fél nek a szerzõdéskö -
téskor, va la mint a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en tett nyilat -
kozatait;

b) a tel je sí tés mód ját, ezen be lül:
ba) a tel je sí tés he lyét,
bb)a tel je sí tés idõ tar ta mát, be le ért ve azt is, hogy a meg -

bí zott a mun ká ját maga szervezi-e;
bc) a tel je sí tés hez szük sé ges esz kö zök biz to sí tá sát;
bd) azt, hogy sze mé lyes tel je sí tés re szól-e a meg bí zás

vagy a tel je sí tés re a meg bí zott to váb bi meg bí zást adhat;
c) a szer zõ dés bõl fa ka dó egyéb jo go kat és kötelezett -

ségeket, különösen
ca) a Mi nisz té ri um nak a vele szer zõ dõ fél lel szem ben

fenn ál ló uta sí tás adá si jo gá nak terjedelmét; 
cb) a Mi nisz té ri um mal szer zõ dõ fél nek a meg bí zás tel -

je sí té sé bõl ere dõ felelõsségét;

cc) a tel je sí tés hez szük sé ges esz kö zök biz to sí tá sá nak
módját.

d) azt, hogy a Mi nisz té ri um mal szer zõ dõ fél a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.)
ha tá lya alá tartozik-e.

e) a szer zõ dés tel je sí té se kö ré be tar to zó fel adat a Ktv.
1. §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, köz igaz ga tá si
szerv köz ha tal mi, irá nyí tá si, el len õr zé si és fel ügye le ti ha -
tás kö ré nek gya kor lá sá val köz vet le nül össze füg gõ, vala -
mint ügyviteli feladatnak minõsül-e.

(3) A mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony lé te sí -
té sé re irá nyu ló szer zõ dés meg kö té sé hez a szer zõ dés ter ve -
zet Jogi Fõ osz tály ál tal tör té nõ el len je gyez te té se elõtt - az
e tárgy ban ki adott ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ri kör le vél -
ben fog lal tak sze rint - be kell szerezni a koordinációs
szakállamtitkár engedélyét. 

10. §

(1) A Mi nisz té ri um szak mai alap fel ada ta el lá tá sa ke re -
té ben szel le mi te vé keny ség igény be vé te lé re kül sõ sze -
méllyel vagy szer ve zet tel olyan ese ti, vagy spe ci á lis is me -
re te ket igény lõ, tárgy éven be lü li ha tár ide jû fel ada tok ra, il -
let ve arra irá nyu ló szol gál ta tás ra köt het szer zõ dést, mely -
nek köz szol gá la ti jog vi szony ke re té ben történõ ellátása
nem biztosítható, illetve az nem gazdaságos.

(2) A Mi nisz té ri um, a fe le lõs ség át ru há zá sa nél kül, a gaz -
da sá gi te vé keny sé gé vel kap cso la tos fel ada to kat rész ben vá -
sá rolt szol gál ta tás sal is el lát hat ja.

(3) Szer zõ dés meg kö té sé re kü lö nö sen az aláb bi szel le mi
tevé keny sé gek te kin te té ben ke rül het sor:

- jogi kép vi se let, ta nács adás,
- a ko di fi ká ci ó hoz kap cso ló dó ha tás vizs gá lat, tanul -

mányok elkészítése,
- in for ma ti kai rend szer üze mel te té se, fej lesz té se,
- ok ta tás, tan anyag fej lesz tés, vizs gáz ta tás,
- rend szer szer ve zés,
- mo ni tor ing,
- a költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge el lá tá sá hoz

szük sé ges ta nács adói te vé keny ség, ide ért ve a szel le mi tu -
laj don vé del mi tanácsadást is,

- tol má cso lás,
- for dí tás,
- szak ér tõi te vé keny ség, ide ért ve az új don ság ku ta tást,

pszi cho ló gu si te vé keny sé get is,
- ku ta tá si te vé keny ség,
- szak mai elõ adá sok, ok ta tá sok, ren dez vé nyek szer ve -

zé se, meg tar tá sa,
- PR és kom mu ni ká ci ós te vé keny ség, ki ad vány szer -

kesz tés, lektorálás
- or vo si szol gál ta tás, fog lal ko zá si-egész ség ügyi szol -

gál ta tás
(4) Nem köt he tõ szol gál ta tá si szer zõ dés a Mi nisz té ri um

köz ha tal mi, irá nyí tá si, el len õr zé si és fel ügye le ti ha tás kö -
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ré nek gya kor lá sá val köz vet le nül össze füg gõ fel adat el lá tá -
sá ra a Ktv. 1. §-ának (8) bekezdése alapján.

(5) Sa ját dol go zók nak szer zõ dés sel dí ja zás - a mun ka -
kö ré be tar to zó, mun ka kö ri le írá sa sze rint szá má ra elõír -
ható fel adat ra - nem fizethetõ.

11. §

A Jogi Fõ osz tály az ál ta la el len jegy zett szer zõ dés ter ve -
ze tet to vább kül di a Gaz da sá gi Fõ osz tály, il let ve az Alap -
ke ze lé si Fõ osz tály ré szé re vé le mé nye zés és pénzügyi el -
lenjegyzés végett.  

12. §

Az egy pá lyá za ti prog ram hoz, il let ve azo nos tar tal mú
meg ítélt tá mo ga tás hoz kap cso ló dó, tar tal mi ele me i ben
azo nos szer zõ dé se ket min ta szer zõ dés ként kell a Jogi Fõ -
osz tállyal el len je gyez tet ni. Az el len jegy zést kö ve tõ en el -
ké szí tett egye di szer zõ dé se ket ezt kö ve tõ en már csak a
Gaz da sá gi Fõ osz tály, il let ve az Alap ke ze lé si Fõ osz tály ré -
szé re kell meg kül de ni el len jegy zés végett.

A Jogi Fõ osz tály kö te les az ál ta la el fo ga dott min ta szer -
zõ dé sek egy pél dá nyát a Gaz da sá gi, il le tõ leg az Alap ke ze -
lé si Fõ osz tály nak is meg kül de ni, utal va arra, hogy a szer -
zõ dés min ta mi lyen ese tek ben, mi kor tól hasz nál ha tó.

A min ta szer zõ dé sek mó do sí tá sát kö ve tõ en a Jogi Fõ -
osz tály fel jegy zés kí sé re té ben tá jé koz tat ja a Gaz da sá gi, il -
le tõ leg az Alap ke ze lé si Fõ osz tályt. A fel jegy zés ben rö vi -
den is mer te ti a ko ráb ban hasz nált min ta tar tal mi változá -
sait, a ko ráb bi min ta ha tá lyon kí vül he lye zé sét. A Jogi Fõ -
osz tály a min ta szer zõ dé se ket elekt ro ni kus for má ban is
meg kül di a Gaz da sá gi, il le tõ leg az Alap ke ze lé si Fõ osz -
tály nak.

13. §

(1) A szük sé ges el len jegy zé sek hi á nyá ban a Miniszté -
rium fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai, a Mun ka erõ pi a ci
Alap, il let ve a mi nisz té ri um igaz ga tá sa tör vé nyi cím ter -
hére szer zõ dés nem köt he tõ. 

(2) Az el len jegy zõ sze mé lyek az alá írá suk mel lé a szig -
ná lás dá tu mát is fel tün tet ni kö te le sek.

14. §

A szük sé ges el len jegy zé se ket tar tal ma zó szer zõ dést a
Mi nisz té ri um kép vi se le té ben el já ró sze mély, a kö te le zett -
ség vál la ló lát ja el alá írá sá val, ezt kö ve tõ en az elõ ké szí tõ
fõ osz tály alá írás végett megküldi azt a szerzõdõ félnek.

15. §

A szer zõ dést elõ ké szí tõ fõ osz tály a szer zõ dés egy ere -
de ti pél dá nyát a Gaz da sá gi Fõ osz tály, il let ve - a Mun ka -
erõ pi a ci Alap ból fi nan szí ro zott szer zõ dé sek ese té ben - két
ere de ti pél dányt az Alap ke ze lé si Fõ osz tály ré szé re meg -
kül de ni, egy to váb bi ere de ti pél dányt - a kötelezõ mel -
lékletekkel együtt - megõrizni köteles.

16. §

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(Áht.) 15/A. §-ában és 15/B. §-ában fog lalt fel té te lek meg -
va ló su lá sa ese tén a Gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je a tör -
vény ben fog lalt fel té te lek sze rint kö te les gon dos kod ni ar -
ról, hogy a szer zõ dés ott meg je lölt ada tai a Mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban, vagy honlapján közzétételre kerül -
jenek.

A szer zõ dé sek nyil ván tar tá sa

17. §

A Mi nisz té ri um és a Szer ve zet szak mai fel ada ta i hoz
kap cso ló dó, il let ve funk ci o ná lis fel ada ta i nak el lá tá sa ér -
de ké ben kö tött, alább meg je lölt szer zõ dé sek rõl nyil ván -
tar tást kell ve zet ni a kö vet ke zõ adat tar ta lom mal:

(1) ki ne ve zés - ve ze tõi meg bí zá sok, I-II. be so ro lá si osz -
tály ba tar to zó köz tiszt vi se lõk lét szá ma, il let ve az en ge dé -
lye zett lét szám hoz való vi szo nya;

(2) mun ka szer zõ dés - a mun ka szer zõ dé sek szá ma, mun -
ka kö rök meg ne ve zé se, dí ja zá sa;

(3) meg bí zá si szer zõ dé sek - a meg bí zott neve, a meg bí -
zás tár gya, idõ tar ta ma, a meg bí zá si díj össze ge, a meg bí -
zási díj meg fi ze té sé nek mód ja, a Mi nisz té ri um il let ve
Szer ve zet kép vi se le té ben szer zõ dést kötõ sze mély neve;

(4) vál lal ko zá si szer zõ dé sek - a vál lal ko zó neve, a vál -
lal ko zás tár gya, idõ tar ta ma, a vál lal ko zói díj össze ge, a
vál lal ko zói díj meg fi ze té sé nek mód ja, a Mi nisz té ri um il -
let ve Szer ve zet kép vi se le té ben szer zõ dést kötõ sze mély
neve;

(5) tá mo ga tá si szer zõ dés - a ked vez mé nye zett neve, a
tá mo ga tás cél ja és össze ge, a tá mo ga tás jel le ge (pá lyá zat,
egye di), a Mi nisz té ri um il let ve Szer ve zet kép vi se le té ben
szer zõ dést kötõ sze mély neve.

18. §

(1) A fen ti adat tar tal mú nyil ván tar tást a 17. § (1)-(3) pont -
ban meg je lölt szer zõ dé sek ese té ben a Mi nisz té ri um Hu -
mán po li ti kai Fõ osz tá lya, il let ve a Szer ve zet ben az e fel -
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ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség, a (4)-(5) pon tok ban fel tün -
te tett szer zõ dé sek ese té ben a disz po zí ci ós jog gal rendel -
kezõ szak mai szer ve ze ti egy ség ve ze ti.

(2) A nyil ván tar tás ve ze té se ér de ké ben a disz po zí ci ós
jog gal ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség az ál ta la elõ ké szí tett,
il let ve meg kö tött meg bí zá si szer zõ dé sek rõl a 17. § (3) pont -
já ban meg ha tá ro zott ada tok egy ide jû köz lé sé vel tá jé koz -
tat ja a Hu mán po li ti kai Fõ osz tályt.

19. §

A nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve ze ti egy ség kö te les nap ra -
kész össze sí tést ve zet ni a ha tá lyos szer zõ dé sek rõl, szer zõ -
dés mó do sí tá sok ról. 

20. §

A szer zõ dés ter ve ze te ket és szer zõ dé se ket a Miniszté -
riumban hasz ná lat ban levõ IMAP ik ta tó rend szer ben kö te -
le zõ nyil ván tar ta ni (ik ta tó szám mal el lát ni) va la mint az
IMAP ik ta tó rend szer do ku men tum kö ve tõ rend szer-ré szé -
ben is to váb bí ta ni, il let ve a mi nisz té ri um Irat ke ze lé si Sza -
bály za tá ban fog lal tak sze rint ke zel ni. Ez a nyil ván tar tás
(IMAP ik ta tó rend szer) nem azo nos a Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tá lyon és a Gaz da sá gi Fõ osz tá lyon ke zelt nyil ván tar tá -
sok kal és az zal nem he lyet te sít he tõ.

21. §

(1) Je len uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba. Ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor elõ ké szí tés alatt álló, nem
el len jegy zett szer zõ dé sek elõ ké szí té se te kin te té ben is al -
kal maz ni kell.

(2) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi  Miniszté -
rium és a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek szer zõ dés kö té si sza bá -
lya i ról és a szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak rend jé rõl szó ló
19/2003. (MüK. 7.) FMM uta sí tás, va la mint az 1/2005.
(MüK. 2.) FMM uta sí tás a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um és a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun -
ka ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek szer zõ -
dés kö té si sza bá lya i ról és a szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak
rend jé rõl szó ló 19/2003. (MüK. 7.) FMM uta sí tás mó do sí -
tá sá ról.

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

Mel lék let
a 12/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

Az egyes szer zõ dés tí pu sok jogi is mér vei, mi ni má lis
tar tal mi ele mei, va la mint ezek min tái

1. Vál lal ko zá si szer zõ dés

Vál lal ko zá si szer zõ dés alap ján a vál lal ko zó va la mely
do log ter ve zé sé re, el ké szí té sé re, fel dol go zá sá ra, át ala kí tá -
sá ra, üzem be he lye zé sé re, meg ja ví tá sá ra vagy mun ká val
el ér he tõ más ered mény lét re ho zá sá ra, a meg ren de lõ (a mi -
nisz té ri um) pe dig a szol gál ta tás át vé te lé re és díj fi ze té sé re
kö te les. Ti pi ku san vál lal ko zá si szer zõ dés a ta nul mány ké -
szí té se, nyom dai mun kák el vég zé se, for dí tás, szoft ver be -
szer zé se stb.

A Mi nisz té ri um szak for dí tá si fel ada tok ra ke ret szer zõ -
dést kö tött, amely nek a ha tá lya a tár ca va la mennyi szer ve -
ze ti egy sé gé re ki ter jed. For dí tá si te vé keny ség meg ren de -
lé se ki zá ró lag ezen szer zõ dés ke re té ben bo nyo lít ha tó.

To váb bá nyom dai mun ká la tok, vala mint ren dez vény -
szer ve zés tárgy kör ben ke ret meg ál la po dá sok meg kö té sé re
ke rült sor, így a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei az ilyen
jel le gû fel ada to kat csak a ke ret meg ál la po dá sok ban szer -
zõ dött aján lat te võk kel le bo nyo lí tan dó, aján lat té te li fel hí -
vás köz vet len meg kül dé sé vel in dí tan dó el já rá sok kal va ló -
sít hat ják meg. Az el já rás rész le tes me ne tét tar tal maz za a
Mi nisz té ri um Köz be szer zé si Sza bály za ta, az el já rá sok le -
bo nyo lí tá sá ban a Köz be szer zé si és Va gyon gaz dál ko dá si
Osz tály nyújt se gít sé get.

A vál lal ko zá si szer zõ dés ered mény kö te lem, a vál lal ko -
zó nem va la mely te vé keny ség gon dos el vég zé sé re vál lal
kö te le zett sé get (mint pél dá ul a meg bí zott), ha nem a szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott ered mény elõ ál lí tá sá ra. Eb bõl kö -
vet ke zõ en a vál lal ko zó csak ak kor tel je sít hi bát la nul, ha
ered ményt ér el (a mun ka el ké szül). Ak kor is hi bá san tel je -
sít, ha az ered mény a vál lal ko zó nak fel nem ró ha tó, de az
ér dek kö ré be esõ ok ból nem, vagy nem a szer zõ dés nek
meg fe le lõ en jön lét re. 

Erre te kin tet tel a vál lal ko zá si szer zõ dés lé nye ges tar talmi 
ele me a szol gál ta tás tár gyá nak meg ha tá ro zá sa mennyiség
és mi nõ ség sze rint. 

A vál lal ko zó a mun kát sa ját költ sé gén vég zi el. Kö te les
a mun ka vég zést úgy meg szer vez ni, hogy biz to sít sa a mun -
ka gaz da sá gos és gyors be fe je zé sét. A vál lal ko zói díj ma -
gá ban fog lal ja a vál lal ko zó összes költ sé gét.

A vál lal ko zó - meg ren de lõ elõ ze tes írás be li hoz zá já ru -
lá sá val - al vál lal ko zó igény be vé te lé re jo go sult. A vál lal -
ko zó a jo go san igény be vett al vál lal ko zó ért úgy fe lel,
mint ha a mun kát maga vé gez te vol na; al vál lal ko zó jo go su -
lat lan igény be vé te le ese tén pe dig fe le lõs min den olyan ká -
rért is, amely anél kül nem kö vet ke zett vol na be. A meg ren -
de lõ és a vál lal ko zó a szer zõ dés ben meg ál la pod hat nak oly
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mó don is, hogy a vál lal ko zó kö te les sa ját maga tel je sí te ni a 
szer zõ dést, így ki zár ják al vál lal ko zó igény be vé te lét.

A vál lal ko zás ered mény kö te lem-jel le gé bõl fa kad, hogy
a vál lal ko zó nak - el té rõ en a meg bí zá si jog vi szony tól - az
al vál lal ko zón kí vül is le het tel je sí té si se géd je és ezen be lül 
köz re mû kö dõ je is (pél dá ul a mun kát vagy an nak egy ré -
szét al kal ma zot ta i val vé gez te ti el, a vál lal ko zá si szer zõ dés 
tel je sí té sé hez szál lí tót, fu va ro zót vesz igény be).

A vál lal ko zó a meg ren de lõ uta sí tá sa sze rint kö te les el -
jár ni. Az uta sí tás nem ter jed het ki a mun ka meg szer ve zé -
sé re, il le tõ leg nem te he ti a tel je sí tést ter he seb bé.

A tel je sí tés ér de ké ben vég zett te vé keny sé gek so rán be -
kö vet kez het nek olyan kö rül mé nyek, ame lyek ve szé lyez te -
tik, il let ve aka dá lyoz zák a tel je sí tés ered mé nyes sé gét,
vagy azt, hogy a szol gál ta tás a tel je sí té si ha tár idõ re el ké -
szül jön. Ezek a kö rül mé nyek fel me rül het nek a vál lal ko zó
ér dek kö rén be lül és azon kí vül is. A vál lal ko zó mind ezek -
rõl kö te les - kár té rí té si kö te le zett ség ter he mel lett - ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni a meg ren de lõt. Az ér te sí té si kö te le -
zett ség ak kor kez dõ dik, ami kor a kö rül mény be kö vet ke zik, 
il le tõ leg ami kor a vál lal ko zó a kö rül mény rõl tu do mást
sze rez, il let ve fel is me ri azt, hogy a kö rül mény gá tol ja a
szer zõ dés sze rû tel je sí tést. A meg ren de lõ az ér te sí tés alap -
ján el dönt he ti, hogy to vább ra is igényt tart-e a tel je sí tés re,
avagy a szer zõ dés sze gés bõl ere dõ jo ga it gyakorolja-e.

A meg ren de lõ a szer zõ dés tõl bár mi kor el áll hat, kö te les
azon ban a vál lal ko zó ká rát meg té rí te ni. Ha a meg ren de lõ a 
szer zõ dés tõl azért állt el, mert a tel je sí té si ha tár idõ le jár ta
elõtt nyil ván va ló vá vált, hogy a vál lal ko zó a mun kát csak
olyan szá mot te võ ké sés sel tud ja el vé gez ni, hogy a tel je sí -
tés emi att a meg ren de lõ nek már nem áll ér de ké ben, a meg -
ren de lõ a szer zõ dés sze gés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
kár té rí tést kö ve tel het.

Ha a mun ka vég zé se so rán a kö rül mé nyek arra en ged né -
nek kö vet kez te tést, hogy a tel je sí tés hi bás lesz, a meg ren -
de lõ a fo gya té kos ság ki kü szö bö lé sé re tû zött meg fe le lõ ha -
tár idõ si ker te len el tel te után gya ko rol hat ja a hi bás tel je sí -
tés bõl ere dõ jo go kat.

Amennyi ben a szer zõ dés ered mé nye ként a szer zõi jogi
tör vény ha tá lya alá tar to zó mû jön lét re (pl. ta nul mány,
film), a szer zõ dés ben szük sé ges ren del kez ni a fel hasz ná lás 
fel té te le i rõl (fel hasz ná lás mód ja és mér té ke, te rü le ti és
idõ be li ha tály, sza va tos ság)

A mû fel hasz ná lá sá nak mi nõ sül kü lö nö sen:

a) a több szö rö zés 

b) a ter jesz tés 

c) a nyil vá nos elõ adás 

d) a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés su gár zás sal 

e) a su gár zott mû nek az ere de ti hez ké pest más szer ve zet
köz be ik ta tá sá val a nyil vá nos ság hoz tör té nõ to vább köz ve -
tí té se

f) az át dol go zás

g) a ki ál lí tás 

A szer zõi jo gok a szer zõ éle té ben és ha lá lá tól szá mí tott
het ven éven át ré sze sül nek vé de lem ben.

Ha a szer zõ dés nem je lö li meg azo kat a fel hasz ná lá si
mó do kat, ame lyek re az en ge dély vo nat ko zik, il let ve nem
ha tá roz za meg a fel hasz ná lás meg en ge dett mér té két, az
en ge dély a szer zõ dés cél já nak meg va ló sí tá sá hoz el en ged -
he tet le nül szük sé ges fel hasz ná lá si mód ra és mér ték re kor -
lá to zó dik. 

A fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ki fe je zett ki kö tés ese tén
ad ki zá ró la gos jo got. Ki zá ró la gos fel hasz ná lá si en ge dély
alap ján csak a jog szer zõ hasz nál hat ja fel a mû vet, a szer zõ
to váb bi fel hasz ná lá si en ge délyt nem ad hat, és maga is csak 
ak kor ma rad jo go sult a mû fel hasz ná lá sá ra, ha ezt a szer -
zõ dés ben ki kö töt ték.

A fel hasz ná ló az en ge délyt har ma dik sze mély re csak
ak kor ru ház hat ja át, il let ve csak ak kor ad hat har ma dik sze -
mély nek to váb bi en ge délyt a mû fel hasz ná lá sá ra, ha azt a
szer zõ ki fe je zet ten meg en ged te. 

A mû át dol go zá sá ról, va la mint a mû kép- vagy hang fel -
vé te len tör té nõ rög zí té sé rõl, il let ve szá mí tó gép pel vagy
elekt ro ni kus adat hor do zó ra tör té nõ má so lá sá ról szin tén
ki fe je zet ten ren del kez ni kell a szer zõ dés ben.

A vál lal ko zó sza va tol azért, hogy ki zá ró la gos szer zõ je
az adott mû nek, amely egyé ni, ere de ti jel le gû, és a sa ját
szel le mi al ko tá sa. To váb bá a vál lal ko zó sza va tol azért,
hogy a mû vön nem áll fenn har ma dik sze mély nek olyan
fel hasz ná lá si joga, amely a meg ren de lõ jog szer zé sét és
fel hasz ná lá sát kor lá toz ná vagy aka dá lyoz ná. 

A vál lal ko zá si szer zõ dés mi ni má lis tar tal ma:

- Szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé se, szék he lye, le ve le zé si
címe;

- A szer zõ dõ fe le lek kép vi se le té re jo go sult sze mé lyek
meg ne ve zé se;

- Vál lal ko zó adó igaz ga tá si azo no sí tó szá ma, bank szám -
la szá ma, jog ala nyi ság tól füg gõ en vál lal ko zói iga zol vány
szá ma, cég jegy zék szá ma, bí ró sá gi be jegy zés szá ma;

- A meg ren de lés tár gyá nak egy ér tel mû en azo no sít ha tó
rész le tes ség gel való meg je lö lé se;

- A vál lal ko zó tel je sí té sé nek ha tár ide je, szük ség sze rint
he lye;

- Ren del ke zés az al vál lal ko zók igény be vé te lé rõl;

- Vál lal ko zá si díj össze ge, ál ta lá nos for gal mi adó mér -
téke;

- A vál lal ko zá si díj ki fi ze té sé nek fel té te le (kü lö nö sen
tel je sí tés iga zo lás), mód ja, ha tár ide je;
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- Az eset le ges szer zõ dés sze gé sek szank ci ói (kü lö nö sen
el ál lás joga, ké se del mi és meg hi ú su lá si köt bér);

- A szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta, mely sze rint tu do má sul
ve szi, hogy ké rés ese tén kö te les a szer zõ dés sel össze füg gõ 
és a Ptk. 81. § (3) be kez dés alap ján köz ér dek bõl nyil vá nos
ada tok ra vo nat ko zó an tá jé koz ta tást adni. 

- A szer zõ dõ fe lek ré szé rõl kap cso lat tar tó, tel je sí tés iga -
zo lás ra jo go sult sze mé lyek neve, el ér he tõ sé ge;

- For rás meg je lö lé se;

- Jog sza bá lyi hi vat ko zás a szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott
kér dé sek te kin te té ben;

- A vár ha tó per ér ték tõl füg gõ en a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság, il le tõ leg a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos il le -
té kes sé gé nek ki kö té se (5 mil lió Ft alatt PKKB, e fö lött Fõ -
vá ro si Bí ró ság);

- Kel te zés, alá írá sok.

A szer zõ dés kö tést kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség
- amennyi ben a vál lal ko zó jogi sze mély - 30 nap nál nem
ré geb bi cég ki vo na tot és az alá írás ra jo go sult sze mély alá -
írá si cím pél dá nyát kö te les be kér ni. A szer zõ dés kö tést kez -
de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség kö te les el len õriz ni, hogy a
vál lal ko zó a cég ki vo nat alap ján jo go sult-e az adott fel adat, 
te vé keny ség el lá tá sá ra.

Jog sza bály egyes vál lal ko zói te vé keny sé gek gya kor lá -
sát kü lön fé le fel té te lek hez köt he ti (pél dá ul vál lal ko zói
iga zol vány, ha tó sá gi en ge dély, ka ma rai tag ság, meg fe le lõ
szak kép zett ség). A kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség fel -
ada ta, hogy a szer zõ dés ter ve zet el ké szí té se kor el len õriz ze, 
hogy a vál lal ko zó ren del ke zik-e a te vé keny ség vég zé sé hez 
szük sé ges en ge déllyel, iga zol vánnyal vagy kép zett ség gel. 
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1. szá mú min ta Ik ta tó szám:
VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS

(MINTA)

amely lét re jött egy rész rõl 

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3., kép vi se li: ……………… ), mint Meg ren de lõ
(a to váb bi ak ban: Meg ren de lõ),

más rész rõl 

a ………………………………….…………………… (szék he lye: ……………………………………………., cég -
jegy zék szá ma: ..............…………………………..…, adó szá ma: ……………………………….…, bank szám la szá ma:
………………………..………., kép vi se li: ……………..…………………………………), mint Vál lal ko zó, (a to váb -
bi ak ban: Vál lal ko zó),

a to váb bi ak ban együtt: Szer zõ dõ Fe lek kö zött alul írott na pon és he lyen, az aláb bi fel té te lek kel:

1. Meg ren de lõ je len szer zõ dés ben fog lal tak alap ján meg ren de li  ....................................................................................

Vál lal ko zó a meg ren de lést el vál lal ja és ki je len ti, hogy a szol gál ta tás tel je sí té sé hez szük sé ges szak ér te lem mel és jo go -
sít vá nyok kal ren del ke zik.

A fel adat tel je sí té sé nek ha tár ide je: .................................................................................................................................

2. A fel adat szer zõ dés sze rû tel je sí té se ese tén Vál lal ko zót össze sen 

…………… Ft + …………….% ÁFA, azaz össze sen ………………Ft

vál lal ko zá si díj il le ti meg, amely ma gá ban fog lal ja Vál lal ko zó nak a szol gál ta tás tel je sí té sé vel össze füg gés ben összes
fel me rült és iga zolt költ sé gét. A vál lal ko zá si díj for rá sa …….

3. Meg ren de lõ a vál lal ko zá si dí jat a tel je sí té si iga zo lás ki bo csá tá sa után ki ál lí tott szám la alap ján, an nak kézhezvé -
telétõl szá mí tott 8 ban ki na pon be lül Vál lal ko zó ………………........................…………………..………… ve ze tett
……………………………………….. bank szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal fi ze ti meg.

4. A szol gál ta tás tel je sí té sé rõl Meg ren de lõ kép vi se lõ je a szer zõ dés sze rû tel je sí tést kö ve tõ en 5 mun ka na pon be lül
szak mai tel je sí té si iga zo lást ál lít ki, amely nek alá írá sá val nyi lat ko zik a tel je sí tés el fo ga dá sá ról. 

Meg ren de lõ ré szé rõl a tel je sí tés iga zo lá sá ra jo go sult sze mély: .......................................................................................

5. Szer zõ dõ fe lek a tel je sí tés fo lya mán a kö vet ke zõk sze rint mû köd nek együtt:

a) Meg ren de lõ és Vál lal ko zó az 5. b) pont ban meg ha tá ro zott kap cso lat tar tó sze mé lyek út ján fo lya ma to san kon zul tál -
nak egy más sal. En nek so rán vál lal ko zó tá jé koz ta tá sa alap ján át te kin tik a mun ka elõ re ha la dá sát, köl csö nö sen fel vet he tik
eset le ges ki egé szí tõ adat szol gál ta tá si ké ré se i ket, kö zö sen mér le ge lik a fel me rü lõ meg ol dá si al ter na tí vá kat. 

b) Meg ren de lõ az 5. a) pont ban meg ha tá ro zott egyez te té se ken és az eh hez szük sé ges hely szí ni be já rá so kon való rész -
vé tel lel, to váb bá az eset le ges meg ren de lõi uta sí tá sok, ki egé szí té sek és ál lás fog la lá sok meg té te lé vel  ............................
.......................................................................................................................................................................... bíz za meg.



Vál lal ko zó ré szé rõl Meg ren de lõ vel a kap cso la tot ................................................................................................. tart ja.

6. Szer zõ dõ fe lek a vál lal ko zó ré szé rõl tör té nõ ké se del mes tel je sí tés re vo nat ko zó an az aláb bi ak sze rint ren del kez nek:
a) Amennyi ben Vál lal ko zó az 1. pont ban meg ha tá ro zott fel adat el vég zé sé vel ké se de lem be esik, a vál lal ko zói díja a

ké se de lem min den nap já val ….. %-kal csök ken.
b) Meg ren de lõ ma xi má li san ….. nap - szank ci ó val ter helt - ké se del met tud el fo gad ni és ily mó don 200. …………. nap ját

vég sõ és el ál lás ra jo go sí tó ha tár idõ nek te kin ti.
c) Vál lal ko zó tu do má sul ve szi, hogy a vég sõ ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a Meg ren de lõ jo go sult min den té rí -

té si igény nél kül a szer zõ dés tõl el áll ni.

7. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott bár mely rész fel adat hi bás tel je sí té se ese tén Meg ren de lõ jo go sult a szer zõ dést - az azt
kö ve tõ rész fel ada tok te kin te té ben tá maszt ha tó té rí té si igény nél kül - fel mon da ni.

8. Vál lal ko zó al vál lal ko zót a szer zõ dés tel je sí té se so rán Meg ren de lõ írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül nem ve het igény be.
A jog sze rû en igény be vett al vál lal ko zó ért Vál lal ko zó úgy fe lel, mint ha a mun kát maga lát ta vol na el.

9. Szer zõ dõ fe lek ada ta ik vé del me te kin te té ben a kö vet ke zõk rõl ál la pod nak meg: 
a) Mind két fél gon dos ko dik a meg ren de lés tel je sí té se so rán tu do má sá ra ju tott vagy ho zott in for má ci ók bi zal mas ke ze -

lé sé rõl, és fe le lõs sé get vál lal az en nek el mu lasz tá sá val oko zott ká ro kért. Vál lal ko zó kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a
szer zõ dés le jár ta után is bi zal ma san ke ze li a tel je sí tés alatt tu do má sá ra ju tott, Meg ren de lõ re vo nat ko zó in for má ci ó kat.

b) Vál lal ko zó tu do más sal bír ar ról, hogy a meg ren de lés tel je sí té se so rán az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló
1995. évi LXV. tör vény (to váb bi ak ban: ÁSztv) ha tá lya alá tar to zó in for má ci ók bir to ká ba jut hat, eh hez kap cso ló dó an ki -
je len ti és sza va tos sá got vál lal, hogy az arra vo nat ko zó elõ írá so kat is me ri, sze mé lyi és tár gyi fel té te lei al kal ma sak azok
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ ke ze lé sé ért.

10. Vál lal ko zót a meg ren de lés tel je sí té se so rán tu do má sá ra ju tott mi nõ sí tett vagy más tit kot ké pe zõ, il le tõ leg nem
nyil vá nos, bi zal mas ada tok és in for má ci ók, to váb bá a sze mé lyes ada tok, in for má ci ók te kin te té ben az ezek re vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li.

11. Vál lal ko zó tu do má sul ve szi

a) a költ ség ve té si pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé rõl szó ló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. ha tá ro zat 3. pont -
já ban fog lal ta kat, azaz a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, il let ve az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé si jo go sult sá gát, 

b) a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé -
nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2003. évi XXIV. tör vény ben fog lal ta kat, amely alap ján 
a szer zõ dés lé nye ges tar tal má ról szó ló tá jé koz ta tást az üz le ti ti tok ra való hi vat ko zás sal nem ta gad hat ja meg,

c) hogy a Ptk. 81. § (4) be kez dé se ér tel mé ben ké rés re kö te les a szer zõ dés sel össze füg gõ és a Ptk. 81. § (3) be kez dés
alap ján köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást meg ad ni.

12. A szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk. vál lal ko zá si szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé sei, az ál lam -
ház tar tás ról szól 1992. évi XXXVIII. tv. sza bá lyai, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let elõ írá sai az irány adók. 

13. Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a szer zõ dés sel kap cso lat ban fel me rült vi tás kér dé se ket egy más kö zött tár gya lá -
sok út ján kí sér lik meg ren dez ni, en nek ered mény te len sé ge ese tén a jog vi ták el dön té sé re a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí -
róság/Fõ vá ro si Bí ró ság (per ér ték tõl füg gõ en) ki zá ró la gos il le té kes sé gét kö tik ki.

A je len szer zõ dés öt, egy más sal min den ben meg egye zõ pél dány ban ké szült, ame lyet Fe lek az alul írt he lyen és idõ -
pont ban, el ol va sás és az ab ban fog lal tak meg ér té se után, mint aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt, jó vá ha gyó lag ír ják alá. 

Bu da pest, …….............................
 

Mel lék le tek:

_____________________________________ 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

Meg ren de lõ

_____________________________________  
Vál lal ko zó

____________________________________ 
jogi el len jegy zõ

____________________________________ 
pénz ügyi el len jegy zõ
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2. Meg bí zá si szer zõ dés

Meg bí zá si szer zõ dés alap ján a meg bí zott kö te les a rá bí -
zott ügyet el lát ni és a meg bí zó (a mi nisz té ri um) uta sí tá sai
sze rint és ér de ke i nek meg fe le lõ en el jár ni. 

A meg bí zás és a vál lal ko zás kö zöt ti alap ve tõ kü lönb ség,
hogy míg a vál lal ko zá si szer zõ dés ke re té ben a vál lal ko zó
egy meg ha tá ro zott ered mény el éré se ér de ké ben el vég zen -
dõ te vé keny ség re vál lal ko zik - va gyis fõ kö te les sé ge az
ered mény el éré se -, ad dig a meg bí zás ese té ben a meg bí zott 
fel ada ta, hogy a rá bí zott te vé keny sé get meg fe le lõ gon dos -
ság gal és a meg bí zó ér de ké nek meg fe le lõ en vé gez ze, így a 
meg bí zás tel je sül ab ban az eset ben is, ha a meg bí zott nem
éri el a meg bí zó ál tal kí vánt ered ményt. 

A meg bí zott sze mé lye sen kö te les el jár ni; igény be ve he ti 
azon ban más sze mély köz re mû kö dé sét is, ha eh hez a meg -
bí zó hoz zá já rult, vagy ha ez a meg bí zás jel le gé vel együtt
jár. A meg bí zott az igény be vett sze mé lyért úgy fe lel,
mint ha a rá bí zott ügyet maga lát ta vol na el. Ha a meg bí -
zott nak más sze mély igény be vé te lé re nem volt joga, fe le -
lõs azo kért a ká ro kért is, ame lyek e sze mély igény be vé te le
nél kül nem kö vet kez tek vol na be.

Ha a meg bí zó cél sze rût len vagy szak sze rût len uta sí tást
ad, a meg bí zott kö te les õt erre fi gyel mez tet ni; ha a meg -
bízó uta sí tá sá hoz e fi gyel mez te tés el le né re is ra gasz ko dik,
az uta sí tás ból ere dõ ká rok õt ter he lik.

A meg bí zott kö te les a meg bí zót te vé keny sé gé rõl és az
ügy ál lá sá ról kí ván sá gá ra, szük ség ese tén enél kül is tá jé -
koz tat ni, kü lö nö sen ha más sze mély igény be vé te le vált
szük sé ges sé, vagy ha a fel me rült új kö rül mé nyek az uta sí -
tá sok mó do sí tá sát te szik in do kolt tá.

A meg bí zott a meg bí zó uta sí tá sá tól csak ak kor tér het el, 
ha ezt a meg bí zó ér de ke fel tét le nül meg kö ve te li, és a meg -
bí zó elõ ze tes ér te sí té sé re már nincs mód. Ilyen eset ben a
meg bí zót ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

A meg bí zott kö te les a meg bí zót a meg bí zás tel je sí té sé -
rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni. Ha a szer zõ dés a meg bí zás
tel je sí té se elõtt szûnt meg, a meg bí zott a díj nak te vé keny -
sé gé vel ará nyos ré szét kö ve tel he ti.

A meg bí zott - a Ptk. sze rint - nem sa ját költ sé gén vég zi a 
meg bí zás tel je sí té sét. To váb bá az ügy el lá tá sá val fel me rült 
költ sé gek a meg bí zót ter he lik. Ugyan ak kor a meg bí zó
csak azok nak a költ sé gek nek a vi se lé sé re kö te les, ame lye -
ket az ügy szak sze rû és gon dos el lá tá sa in do kol. Ugyan ez
irány adó a költ ség össze gé re is.

A szer zõ dés meg szû né se kor a meg bí zott kö te les el szá -
mol ni és en nek ke re té ben a meg bí zó nak mind azt ki ad ni,
ami hez a meg bí zás tel je sí té se cél já ból vagy el já rá sa ered -
ménye kép pen ju tott, ki vé ve, amit ab ból a meg bí zás foly tán
jo go san fel hasz nált.

Amennyi ben a szer zõ dés ered mé nye ként a szer zõi jogi
tör vény ha tá lya alá tar to zó mû jön lét re (pl. ta nul mány,
film), a szer zõ dés ben szük sé ges ren del kez ni a fel hasz ná lás 
fel té te le i rõl (fel hasz ná lás mód ja és mér té ke, te rü le ti és
idõ be li ha tály, sza va tos ság). Eb ben az eset ben a je len uta -

sí tás nak a vál lal ko zá si szer zõ dés rõl szó ló 1. ré sze meg fe -
le lõ ren del ke zé se it kell al kal maz ni (8. ol dal)

Meg bí zás és a mun ka vi szony el ha tá ro lá sa

A meg bí zás és a mun ka szer zõ dés el kü lö ní té se gya kor -
la ti szem pont ból igen fon tos, te kin tet tel arra, hogy a mun -
ka ügyi és az adó zá si jog sza bá lyok ko moly szank ci ó kat he -
lyez nek ki lá tás ba azok ra az ese tek re, ha egy mun ka vi -
szonyt a fe lek - el sõ sor ban a mun kál ta tó - meg bí zá si szer -
zõ dés sel lep lez nek, an nak ér de ké ben, hogy a mun ka vi -
szonnyal járó több let ter hek tõl sza ba dul ja nak. A szer zõ dés
tí pu sát el ne ve zé sé tõl füg get le nül, az eset összes kö rül mé -
nyé re te kin tet tel kell meg ál la pí ta ni. Meg ha tá ro zó elem az
el vég zen dõ te vé keny ség jel le ge, a mun ka vég zés tény le ges
kö rül mé nyei, a fe lek nyi lat ko za tai és maga a szer zõ dés tar -
tal ma.

A meg bí zás és a mun ka szer zõ dés kö zöt ti kü lönb ség
alap ve tõ en a fe lek egy más kö zöt ti vi szo nyá ban rej lik.
A mun ka vi szonyt a meg bí zás tól meg kü lön böz te tõ ele mek a
kö vet ke zõk: 

- a mun ka vál la ló kö te le zett sé ge, hogy a mun ka kö rét
rend sze re sen el lás sa, míg a meg bí zott egy konk rét fel adat
el lá tá sá ra szer zõ dik

- a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló kö zött alá-fö lé ren delt -
sé gi, füg gõ vi szony áll fenn

- a mun ka vi szony ra jel lem zõ a sze mé lyes mun ka vég zé si
kö te le zett ség - bár a meg bí zá si, vál lal ko zá si szer zõ dés ben
is ki köt he tõ, hogy a meg bí zott vagy a vál lal ko zó kö te les a
mun kát sze mé lye sen el vé gez ni, a mun ka vi szony ban az al -
kal ma zott he lyet test, al vál lal ko zót nem ve het igény be

- ren del ke zés re ál lá si kö te le zett ség - a mun ka vi szony
kap csán az egyik leg fon to sabb kö te le zett ség az elõ írt he -
lyen és idõ ben, mun ká ra ké pes ál la pot ban tör té nõ meg je -
le nés, míg a meg bí zás ban a fel adat el lá tá sa kap hang súlyt

- uta sí tá si és el len õr zé si jog - mun ka vég zés ese tén a
mun ka min den fá zi sá ra ki ter jed het, míg a meg bí zás nál
(vagy akár a vál lal ko zás nál) az uta sí tá si jog az ügy el lá tá -
sá ra és a mun ka vég zés sel elõ ál lít ha tó ter mék re vo nat ko zik 
és nem a mun ka rész le te i re

- el té rõ mun ka vi szony és meg bí zá si jog vi szony ese tén
az el vég zett mun ka dí ja zá sa is: mun ka vi szony ese tén a
mun ka vál la ló rend sze res mun ka bér ben ré sze sül, míg meg -
bí zá si jog vi szony ese tén a dí ja zás a tel je sí tés hez vagy rész -
tel je sí tés hez kö tõ dik (erre te kin tet tel nincs ha von kén ti dí -
ja zás)

- egy ol da lú el té ré si le he tõ ség a szer zõ dés tõl: a mun ka -
vál la ló egy ol da lú an is kö te lez he tõ olyan fel ada tok ra, ame -
lyek re a szer zõ dé se nem vo nat ko zik (pl. át irá nyí tás, ki ren -
de lés), míg a meg bí zá si szer zõ dés csak kö zös meg egye -
zés sel mó do sít ha tó

- a mun ka vi szony ban jel lem zõ a mun kál ta tó esz kö ze i -
nek, erõ for rá sa i nak fel hasz ná lá sa, míg a meg bí zott álta -
lában a sa ját esz kö ze it ve szi igény be a fel adat el lá tá sá hoz.
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- a mun ka vi szony ban ál ta lá ban meg ha tá ro zott a mun ka -
idõ be osz tá sa és a mun ka vég zés he lye, szem ben a meg bí -
zás sal

- el len tét ben a meg bí zás sal, a mun ka vi szony ban kor lá -
to zot tak a kár fe le lõs ség mér té ké nek sza bá lyai

- el té rõ en a vál lal ko zás tól és a meg bí zás tól, mun ka vi -
szony ban a mun kál ta tót ter he lik a mun ka vé de lem mel kap -
cso la tos kö te le zett sé gek is 

A meg bí zá si szer zõ dés mi ni má lis tar tal mi kö ve tel mé nyei:

- A szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé se, szék he lye, le ve le zé si
címe;

- A szer zõ dõ fe lek kép vi se le té re jo go sult sze mé lyek
meg ne ve zé se;

- A meg bí zott adó igaz ga tá si azo no sí tó szá ma, bank -
szám la szá ma, jog ala nyi ság tól füg gõ en vál lal ko zói iga zol -
vány szá ma, cég jegy zék szá ma, vagy a bí ró sá gi be jegy zé si
szá ma (ter mé sze tes sze mély nél tár sa da lom biz to sí tá si azo -
no sí tó jel);

- A meg bí zott ra bí zott ügy le he tõ ség sze rin ti rész le tes -
ség gel való meg ha tá ro zá sa;

- A meg bí zás el lá tá sá nak idõ tar ta ma, szük ség sze rint
he lye;

- A meg bí zá si díj össze ge;

- A for rás pon tos meg je lö lé se;

- A meg bí zá si díj ki fi ze té sé nek fel té te le (ki bo csá tott
szám la alap ján, tel je sí tés iga zo lást kö ve tõ en), mód ja, ha -
tár ide je;

- A meg bí zott sze mé lyes el já rá sá nak ki kö té se, vagy köz -
re mû kö dõ en ge dé lye zé se;

- A meg bí zott ti tok tar tá si nyi lat ko za ta;

- Tar tós jel le gû meg bí zás ese tén a fel mon dá si idõ meg -
ha tá ro zá sa;

- A szer zõ dõ fél nyi lat ko za ta, mely sze rint tu do má sul
ve szi, hogy ké rés ese tén kö te les a szer zõ dés sel össze füg gõ 
és a Ptk. 81. § (3) be kez dés alap ján köz ér dek bõl nyil vá nos
ada tok ra vo nat ko zó an tá jé koz ta tást adni. 

- Az eset le ges szer zõ dés sze gé sek szank ci ói 

- A szer zõ dõ fe lek ré szé rõl kap cso lat tar tó, tel je sí tés iga -
zo lás ra jo go sult sze mé lyek, a mi nisz té ri um ré szé rõl uta sí -
tá sok adá sá ra jo go sult sze mély neve, el ér he tõ sé ge;

- Jog sza bá lyi hi vat ko zás a szer zõ dés ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek te kin te té ben;

- A vár ha tó per ér ték tõl füg gõ en a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság, il le tõ leg a Fõ vá ro si Bí ró ság alá ve té ses il le té -
kes sé gé nek ki kö té se;

- Kel te zés, alá írá sok.

A szer zõ dés kö tést kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség a
meg bí zot tól - amennyi ben az jogi sze mély - 30 nap nál nem 
ré geb bi cég ki vo na tot és az alá írás ra jo go sult sze mély alá -
írá si cím pél dá nyát szük sé ges be kér ni. A szer zõ dés kö tést
kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség kö te les el len õriz ni, hogy
a vál lal ko zó a cég ki vo nat alap ján jo go sult-e az adott fel -
adat, te vé keny ség el lá tá sá ra.

* * *
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2. szá mú min ta

Ik ta tó szám:

MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS

(MINTA)

amely lét re jött egy rész rõl 

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3., kép vi se li: .............................…), mint Meg bí zó
(a to váb bi ak ban: Meg bí zó),

más rész rõl 

a ...........................… (szék he lye: .......................…., cég jegy zék szá ma: ................…, adó szá ma: …...................,
bank szám la szá ma: .............................…, kép vi se li: ............................…), mint Meg bí zott, (a to váb bi ak ban: Meg bí zott),

a to váb bi ak ban együtt: Szer zõ dõ Fe lek kö zött alul írott na pon és he lyen, az aláb bi fel té te lek kel:

1. Meg bí zó meg bíz za Meg bí zot tat

a) ……………………………………….

b) ………………………………………. el lá tá sá ra.

Meg bí zott a meg bí zást je len szer zõ dés alá írá sá val el fo gad ja.

2. A meg bí zás a ….............................…. el vég zé sé ig, de leg fel jebb .......................….-ig tar tó idõ tar tam ra szól.

3. Meg bí zott vál lal ja az 1. pont ban fog lal tak tel je sí té se so rán vál lal ja, hogy ……..........................................................

4. Szer zõ dõ fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a meg bí zá si díj össze ge ... Ft, mely oly mó don osz lik meg, hogy 

1. a) pont sze rin ti tel je sí tés: ...................... Ft,

1. b) pont sze rin ti tel je sí tés: ......................Ft.

5. A meg bí zá si díj ma gá ban fog lal ja Meg bí zott nak a meg bí zás tel je sí té sé vel fel me rü lõ va la mennyi költ sé gét.



6. Meg bí zott a ……....................…. Fel adat szer zõ dés sze rû tel je sí té sét és an nak Meg bí zó ál ta li el fo ga dá sát kö ve tõ en
ál lít hat ki szám lát. Meg bí zó ré szé rõl a tel je sí té si iga zo lás alá írá sá ra …...............………….. jo go sult, a szer zõ dés sze rû
tel je sí tést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül. Meg bí zó a szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 ban ki na pon be lül kö te les a meg bí zá si
dí jat Meg bí zott szá má ra meg fi zet ni. A meg bí zá si díj for rá sa a …

7. Meg bí zot tat a szer zõ dés tel je sí té se so rán tu do má sá ra ju tott mi nõ sí tett vagy más tit kot ké pe zõ, il le tõ leg nem nyil vá -
nos, bi zal mas ada tok és in for má ci ók, to váb bá a sze mé lyes ada tok, in for má ci ók te kin te té ben az ezek re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ ti tok tar tá si kö te le zett ség terheli.

8. Meg bí zó a meg bí zás tel je sí té sé hez szük sé ges kö vet ke zõ ira to kat je len szer zõ dés alá írá sá val egy ide jû leg Meg bí zott
ren del ke zé sé re bo csát ja:

9. Amennyi ben Meg bí zott ré szé rõl to váb bi adat szol gál ta tás igé nye me rül fel, amely je len szer zõ dés meg kö té se kor
még nem is mert, úgy azt Meg bí zó a 11. pont ban meg ha tá ro zott kap cso lat tar tó sze mély út ján ……. na pon be lül tel je sí ti.
Ha a ki egé szí tõ adat szol gál ta tás hoz en nél hosszabb idõ szük sé ges, úgy a fe lek et tõl el té rõ ha tár idõ ben is megállapod -
hatnak.

10. Meg bí zott kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a meg bí zás tel je sí té se so rán Meg bí zó tól át vett vagy Meg bí zót megil -
letõ anya go kat a meg bí zás tel je sí té se, il le tõ leg eset le ges fel mon dá sa után Meg bí zó ré szé re ki ad ja.

11. Meg bí zó ré szé rõl, az eset le ges meg bí zói uta sí tá sok, ki egé szí té sek és ál lás fog la lá sok meg té te lé re ki je lölt kap cso -
lat tar tó sze mély: ............................................................................

Meg bí zott ré szé rõl a meg bí zás so rán el jár, és kap cso la tot tart: .....................................................................................

12. Meg bí zott a meg bí zás tel je sí té se so rán eset le ge sen ál ta la oko zott ká ro kért a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint
fe lel. 

13. Meg bí zott tu do má sul ve szi
a) a költ ség ve té si pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé rõl szó ló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. ha tá ro zat 3. pont -

já ban fog lal ta kat, azaz a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, il let ve az Ál la mi Szám ve võ szék ellenõrzési jogosultságát, 
b) a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé -

nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2003. évi XXIV. tör vény ben fog lal ta kat, amely alap ján 
a szer zõ dés lé nye ges tar tal má ról szó ló tá jé koz ta tást az üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatja meg,

c) hogy a Ptk. 81. § (4) be kez dé se ér tel mé ben ké rés re kö te les a szer zõ dés sel össze füg gõ és a Ptk. 81. § (3) be kez dés
alap ján köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok ra vo nat ko zó tájékoztatást megadni.

14. A szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk. meg bí zá si szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé sei, az ál lam -
ház tar tás ról szól 1992. évi XXXVIII. tv. sza bá lyai, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let elõ írá sai az irány adók. 

15. Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a szer zõ dés sel kap cso lat ban fel me rült vi tás kér dé se ket egy más kö zött 
tár gya lá sok út ján kí sér lik meg ren dez ni, en nek ered mény te len sé ge ese tén a jog vi ták el dön té sé re a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság/Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos il le té kes sé gét (per ér ték tõl füg gõ en) kö tik ki.

A je len szer zõ dés öt, egy más sal min den ben meg egye zõ pél dány ban ké szült, ame lyet Fe lek az alul írt he lyen és idõ -
pont ban, el ol va sás és az ab ban fog lal tak meg ér té se után, mint aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt, jó vá ha gyó lag ír nak
alá. 

Bu da pest, ………………….

Mel lék le tek:

_____________________________________ 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

Meg ren de lõ

_____________________________________  
Vál lal ko zó

____________________________________ 
jogi el len jegy zõ

____________________________________ 
pénz ügyi el len jegy zõ
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3. Tá mo ga tá si szer zõ dés

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (Ámr.) sze rint a dön tés ho zó,
vagy a szer zõ dés kö tés re fel jo go sí tott szer ve zet (tá mo ga tó) 
a tá mo ga tá si igény, pá lyá zat el fo ga dá sa ese tén tá mo ga tá si
szer zõ dést köt a ked vez mé nye zet tel. 

A tá mo ga tó kö te les ar ról gon dos kod ni, hogy az ál la mi
tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa, vagy jog ta -
lan igény be vé te le ese tén a tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek
kö te le zett sé ge ér vé nye sít he tõ le gyen. En nek ér de ké ben a
tá mo ga tó kö te les szer zõ dés for má já ban rög zí te ni a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te le it.

Kö te le zett ség írás ban, pá lyá za ti el já rás, nor ma tív ala pú
fel adat el lát ás vagy egye di tá mo ga tá si - ké re lem, aján lat,
szak mai fel adat el lá tás hoz kap cso ló dó vál la lá sok vagy vá -
rat lan ese mé nyek be kö vet ke zé se, jog sza bá lyi ren del ke zés
alap ján ho zott, il let ve le bo nyo lí tá si és mû kö dé si jel le gû
(be szer zés, meg ren de lés, köz be szer zé si el já rá sok meg in -
dí tá sa) - dön tés alap ján vállalható.

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok csak a költ ség ve té si
alap ok mány ban meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ha tó ak fel.

Pá lyá zat ese tén az Áht. 49. §-ának o) pont já ban és
24. §-ának (9) be kez dé sé ben fog lalt min den kor ha tá lyos
sza bá lyo zás ren del ke zé se it kell al kal maz ni. 

A 2008. áp ri lis 1-je után ki írt pá lyá za tok ra, vagy egye di
dön tés alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó an al kal -
maz ni kell a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó -
sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény ren del ke zé se it.
E jog sza bály 14. §-a ki mond ja, hogy a pá lyá zó nak a pá lyá -
zat be nyúj tá sa kor nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az e tör -
vény 6. §-ában fog lalt össze fér he tet len sé gi okok vele
szem ben nem áll nak fenn. Ha a dön tést hozó szerv vagy
sze mély az össze fér he tet len ség fenn ál lá sa el le né re a pá -
lyá za tot nem zár ja ki, az e dön tés alap ján kö tött szer zõ dés
semmis.

A tá mo ga tá si szer zõ dés ked vez mé nye zett je - pá lyá za ti
fel hí vás ki fe je zett ren del ke zé se hi á nyá ban - to vább tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sá ra nem jo go sult. Ez alól ki vé telt ké pez nek 
az Áht. 49. §-ának o) pont já ban és 24. §-ának (9) be kez dé -
sé ben fog lalt min den kor ha tá lyos sza bá lyo zás mellékle -
teiben fel so rolt köz ve tí tõ szer ve ze tek.

Ugyan azon ked vez mé nye zett nek egy elõ irány zat ból
ugyan azon cél ra a tárgy éven be lül csak egy kö te le zett ség -
vál la lás sal nyújt ha tó tá mo ga tás. Ugyan azon cél ra a tárgy -
évet kö ve tõ év ben tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, ha a
ked vez mé nye zett az elõ zõ évi tá mo ga tás sal el szá molt és
azt a mi nisz té ri um el fo gad ta. 

A tá mo ga tá sok fi nan szí ro zá si mód já ra az Áht. 49. §-ának 
o) pont já ban és 24. §-ának (9) be kez dé sé ben fog lalt min -
den kor ha tá lyos sza bá lyo zás ren del ke zé se it kell alkal -
mazni. E kör ben kü lö nö sen az aláb bi sza bá lyok irány adók.

A tá mo ga tás fõ sza bály sze rint utó fi nan szí ro zás ban
nyújt ha tó. Tá mo ga tá si prog ram elõ leg és ru lí ro zó elõ leg
fo lyó sí tá sá ra, és elõ fi nan szí ro zás ra ki zás ró lag a 17/2007.
(V. 3.) SZMM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 38/2007.
(XII. 22.) SZMM ren de let mel lék le té ben fel so rolt fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben ke rül het sor. 

A tá mo ga tás utó fi nan szí ro zás ese té ben a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint a (rész)fel ada tok tel je sí té sét kö -
ve tõ (rész)el szá mo lás alap ján egy összeg ben vagy sza ka -
szo san fo lyó sít ha tó. 

Elõ leg fi nan szí ro zás ese té ben a tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí -
tá sá ra in do kolt eset ben, el té rõ jog sza bá lyi ren del ke zés hi á -
nyá ban a prog ram vagy pro jekt in dí tá sá hoz szük sé ges leg ki -
sebb összeg ben - ami nem ha lad hat ja meg a 300,0 M Ft-ot -,
leg fel jebb a tel jes tá mo ga tá si összeg 50%-os mér té ké ig
ke rül het sor. Elõ leg igény be vé te le ese tén a tá mo ga tás
fenn ma ra dó ré sze - ki zá ró lag utó fi nan szí ro zás sal - csak
ak kor fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé nye zett a sa ját for rás
adott évi üte me zés sze rin ti össze gét iga zol tan fel hasz nál ta
és el szá molt az elõ leg gel. 

Ha azt a fel adat jel le ge kü lö nö sen in do kol ja, az Ámr.
7. sz. mel lék le té nek ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ese -
té ben ru lí ro zó elõ leg és elõ fi nan szí ro zás biz to sí tá sá ra van
le he tõ ség.

Ru lí ro zó elõ leg fi nan szí ro zás biz to sí tá sá ra a szak ál lam -
tit kár elõ ze tes jó vá ha gyó en ge dé lyé vel van mód. En nek
fo lyó sí tá sa ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki fi ze té si
üte men ként meg kell ha tá roz ni a fo lyó sí tan dó elõ leg (elsõ
ki fi ze tés) és az idõ kö zi ki fi ze té sek mér té két (összeg sze rû -
en és szá za lé kos for má ban is), va la mint a szak mai, mû sza -
ki és pénz ügyi tel je sí té si ha tár idõ ket. Az utol só ki fi ze té si
ütemben a fo lyó sí tan dó tá mo ga tás biz to sí tá sa ru lí ro zó elõ leg
ese té ben is ki zá ró lag utó fi nan szí ro zás sal tör tén het.

Ru lí ro zó elõ leg ese tén az elõ leg és az idõ kö zi ki fi ze té -
sek össze ge nem ha lad hat ják meg a meg ítélt tá mo ga tás
80%-át. Et tõl el tér ni ki zá ró lag a tár sa dal mi szer ve ze tek,
ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok, köz hasz nú tár sa sá gok,
non-pro fit tár sa sá gok, egy há zak, egy há zi jogi sze mé lyek
és azok szer ve ze ti egy sé gei ese té ben le het, ahol az elõ leg
és az idõ kö zi ki fi ze té sek össze ge nem ha lad hat ja meg a
meg ítélt tá mo ga tás 90%-át.

Az idõ kö zi ki fi ze té sek elõ fel té te le leg alább az ad dig fo -
lyó sí tott össze gek (elõ leg, idõ kö zi ki fi ze té sek) 90%-áról
szó ló fel hasz ná lás iga zo lá sa és az az zal tör té nõ el szá mo lás 
szak mai szer ve ze ti egy ség ál tal tör té nõ el fo ga dá sa.

Az üte me zés nek min den eset ben a szak mai tel je sí tés fá -
zi sa i hoz kell iga zod nia, az zal, hogy a ki fi ze té si üte mek
szá ma fõ sza bály ként há rom le het. Et tõl el té rõ szá mú ki fi -
ze té si ütem meg ha tá ro zá sa az azt alá tá masz tó szak mai in -
dok lás alap ján az Elõ irány zat-gaz dál ko dá si Osz tály hoz -
zá já ru lá sá val le het sé ges.
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Elõ fi nan szí ro zás ra - fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter -
hé re - rend kí vül in do kolt eset ben, ki zá ró lag a ko or di ná ci ós 
szak ál lam tit kár el len jegy zé sé vel elõ ze te sen el lá tott, a
szak mai szer ve ze ti egy ség ál tal össze ál lí tott in dok lás alap -
ján, az ál lam tit kár ál tal ki adott egye di jó vá ha gyó en ge -
déllyel van mód. 

Az elõ fi nan szí ro zás ese té ben a tá mo ga tás fo lyó sít ha tó
egy összeg ben, a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ en, de le het sé -
ges több ütem ben, az zal, hogy a ru lí ro zó elõ leg fi nan szí ro -
zás sal el len tét ben az egyes ki fi ze té si üte mek nek nem fel té -
te le az ad dig fo lyó sí tott össze gek rõl szó ló fel hasz ná lás
iga zo lá sa és az az zal tör té nõ el szá mo lás szak mai szerve -
zeti egy ség ál tal tör té nõ el fo ga dá sa.

Utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel nyúj tott, vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok: a Mun ka erõ pi a ci Alap ból
nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben nem szük sé ges koordiná -
ciós szak ál lam tit ká ri el len jegy zés, te kin tet tel arra, hogy a
Mi nisz té ri um ál tal a Mun ka erõ pi a ci Alap ter hé re nyúj tott
tá mo ga tá sok dön tõ több sé ge - a  tá mo ga tá si jel leg mi att -
utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel ke rül átadásra.

Utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel nyúj tott, vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo ga tás fo lyó sít -
ha tó egy összeg ben, a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ en, de le -
het sé ges több ütem ben, az zal, hogy az egyes ki fi ze té si üte -
mek nek fel té te le az ad dig fo lyó sí tott össze gek rõl szó ló fel -
hasz ná lás iga zo lá sa és az az zal tör té nõ el szá mo lás szak mai 
szer ve ze ti egy ség ál tal tör té nõ el fo ga dá sa. Et tõl el tér ni
csak ki vé te les eset ben, szak mai in dok lás alap ján, a disz po -
zí ci ós jog gal ren del ke zõ fõ osz tály hoz zá já ru lá sá val lehet -
séges.

A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa ki zá ró lag a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ér vé nyes sé ge alatt le het sé ges, utó la go san
nem.

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból fi nan szí ro zott tá -
mo ga tá si szer zõ dé sek ese tén a jogi el len jegy zés fel té te le a
kö te le zett ség vál la lá si adat lap, amely tar tal maz za a szük sé -
ges el len jegy zé se ket, to váb bá ru lí ro zó elõ leg fi nan szí ro zás 
ese tén a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár elõ ze tes jó vá ha gyó
en ge dé lyét, elõ fi nan szí ro zás ese tén pe dig a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár el len jegy zé sé vel elõ ze te sen el lá tott, ál -
lam tit kár ál tal ki adott jó vá ha gyó engedélyt.

A tá mo ga tá si szer zõ dés mi ni má lis tar tal ma:

- A szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé se, szék he lye (lak cí me),
le ve le zé si címe;

- A szer zõ dõ fe lek kép vi se le té re jo go sult sze mé lyek
meg ne ve zé se;

- Fel adat fi nan szí ro zott ke ret ese tén a meg va ló sí tó ügy -
in té zõ jé nek (prog ram fe le lõs) neve és el ér he tõ sé ge;

- A ked vez mé nye zett adó igaz ga tá si azo no sí tó szá ma
(adó szá ma), bank szám la szá ma, jog ala nyi ság tól füg gõ en
cég jegy zék szá ma, vagy bí ró sá gi be jegy zé si szá ma; tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá ma;

- A tá mo ga tás jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál ta lá nos
cél ja (amennyi ben az adott tá mo ga tás nem jog sza bály ál tal 
köz vet le nül meg ha tá ro zott, e cél nak a mi nisz té ri um fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló jog sza bály ban meg ha tá ro zott
va la mely fel adat tal kell meg egyez nie);

- A tá mo ga tá si összeg for rá sá nak pon tos meg je lö lé se;

- A tá mo ga tás össze ge, fel hal mo zá si/mû kö dé si célú tá -
mo ga tás sze rin ti bon tás ban és jel le ge (vissza té rí ten dõ,
vissza nem té rí ten dõ);

- A tá mo ga tás ren del ke zés re bo csá tá sá nak üte me, mód -
ja, idõ pont ja (me lyet úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ne
jár jon a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 10 mun ka na pon be lü li
fi ze té si kö te le zett ség gel);

- A tá mo ga tan dó fel adat rész le tes (szá mon kér he tõ
mély sé gû) meg ha tá ro zá sa (uta lás sal a tá mo ga tott ké rel mé re
vagy pá lyá za tá ra);

- A fel adat meg va ló sí tá sá nak üte me zé se, ha tár idõ(k);

- A tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá nak fel té te lei, kü lö -
nö sen a tá mo ga tás ból fe dez he tõ költ sé gek meg ne ve zé se
(fel adat fi nan szí roz ás ese tén össze ge is), el kü lö ní tett ana li -
ti kus nyil ván tar tás ve ze té sé nek elõ írá sa, eset le ges mû köd -
te té si kö te le zett ség elõ írá sa a tá mo ga tás ból szár ma zó ja -
vak el ide ge ní té si ti lal má nak ezen idõ tar tam ra való ki kö té -
sé vel;

- A mi nisz té ri um és meg bí zott jai, va la mint a jog sza bá -
lyok ban fel jo go sí tott ál la mi szer vek (ÁSZ, KEH, stb.)
irat-be te kin té si és pénz ügyi el len õr zé si jo gá nak ki kö té se;

- A ked vez mé nye zett el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek
meg ha tá ro zá sa (tar tal ma, for má ja, ha tár ide je), mely nek
kö te le zõ ele me az írá sos szak mai és pénz ügyi be szá mo ló
ki kö té se le he tõ leg a tá mo ga tott fel adat vég re haj tá sát kö ve -
tõ 30 na pos ha tár idõ re. (Amennyi ben át hú zó dó a tel je sí tés, 
a tárgy évi rész meg va ló sí tás ról a kö vet ke zõ év ja nu ár
31-éig, majd a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en 30 na pon be -
lül a tel jes prog ram ról kell be szá mo lá si kö te le zett sé get
elõ ír ni);

- Vál to zás-be je len té si kö te le zett ség elõ írá sa (fel -
adat-vég re haj tás aka dá lya, tá mo ga tott sze mé lyé ben be kö -
vet ke zett vál to zá sok, stb.);

- A ked vez mé nye zett hoz zá já ru lá sa ah hoz, hogy a mi -
nisz té ri um és meg bí zott ja a tá mo ga tás sal kap cso la tos va -
la mennyi ada tot nyil ván tart sa, a mi nisz té ri um a tá mo ga tás
té nyét, cél ját, össze gét és for má ját nyil vá nos ság ra hoz za;

- A ked vez mé nye zett hoz zá já ru lá sa ah hoz, hogy a jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en a mi nisz té ri um az
ada ta it az adó ha tó sá gok ré szé re to váb bí tá sa; ez zel össze -
füg gés ben a tá mo ga tott nyi lat ko za ta ar ról, mi sze rint tu do -
má sul ve szi, hogy 60 na pon túli köz tar to zá sa ese tén a mi -
nisz té ri um az Áht. 13/A. § (6)-(7) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint jár el;

- A mi nisz té ri um el ál lá si jo gá nak ki kö té se an nak egy ér -
tel mû en meg ha tá ro zott eset kö re i vel (leg fon to sabb eset -
körök: az üte me zés elsõ ha tár ide jé tõl szá mí tott 3 hó na pon
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be lül a szer zõ dés tel je sí té se a ked vez mé nye zett nek fel ró -
ha tó ok ból nem kez dõ dik meg; a prog ram meg hi ú su lá sa a
ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból, a tá mo ga tá si összeg
nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa, va lót lan adat szol gál -
ta tás, mû köd te té si kö te le zett ség meg sze gé se, el szá mo lá si
kö te le zett ség el mu lasz tá sa, ha a ked vez mé nye zett neki fel -
ró ha tó ok ból nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le -
zett sé ge it);

- A szer zõ dés sze gés szank ci ói (kü lö nö sen ka ma tok kal
ter helt vissza fi ze té si kö te le zett ség, tá mo ga tá si rend szer bõl 
tör té nõ - meg ha tá ro zott ide ig tar tó - ki zá rás);

- Je len tõs össze gû tá mo ga tás ese tén a ked vez mé nye zett
kö te le zett ség vál la lá sa a köz be szer zé si tör vény ren del ke -
zé se i nek be tar tá sá ra;

- Az eset le ges vissza fi ze té si kö te le zett sé gek rõl ren del -
ke zés, az érin tett szám la meg je lö lé sé vel;

- Fe lek kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za ta a te kin tet ben,
hogy a szer zõ dés lé nye ges tar tal mi ele mei vo nat ko zá sá ban 
a tá jé koz ta tást üz le ti ti tok cí mén nem ta gad ják meg;

- Jog sza bá lyi hi vat ko zás a szer zõ dés ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek ese té re;

- A vár ha tó per ér ték tõl füg gõ en a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság (5 mil lió Ft-ig), il le tõ leg a Fõ vá ro si Bí ró ság
(5 mil lió Ft fe lett) il le té kes sé gé nek ki kö té se;

- Kel te zés, alá írá sok, mel lék le tek fel so ro lá sa.

- Iga zo lás, vagy a ked vez mé nye zett ré szé rõl bün te tõ jo gi 
fe le lõs sé ge tu da tá ban tett nyi lat ko zat ar ról, hogy nincs
köz tar to zá sa, il let ve tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben
köz tar to zá sa ke let ke zik, azt kö te les 8 na pon be lül be je len -
te ni, és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a tá mo ga tó fel füg gesz ti;

- A ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta ar ról, hogy a tá mo ga -
tás ter hé re tel je sí tett ki fi ze té sek ben fog lalt ál ta lá nos for -
gal mi adót nem igény li vissza;

- Az ál lam ház tar tás al rend sze ré be nem tar to zó ked vez -
mé nye zett ese tén a cég bí ró sá gi/bí ró sá gi be jegy zés má so -
la ta, alá írá si cím pél dány;

- (Ru lí ro zó) elõ leg és elõ fi nan szí ro zás ese tén a ked vez -
mé nye zett ál tal a tá mo ga tó ré szé re adott, a szám la ve ze tõ
pénz in té zet ál tal el len jegy zett, és a szer zõ dé ses kö te le zett -
sé gek tel je sí té sét kö ve tõ 60 na pig szó ló, vissza von ha tat lan 
azon na li be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá ra szó ló fel ha tal -
ma zás,

- Rész le tes szak mai prog ram és költ ség terv, pénz ügyi
terv;

- Nyi lat ko zat a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át -
lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 6. §-ában 
fog lalt össze fér he tet len sé gi okok ról

- Egyéb, a 17/2007. SZMM ren de let 17. §-a, il let ve a
vo nat ko zó mi nisz te ri uta sí tás ál tal meg ha tá ro zott do ku -
men tum.

* * *
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Kö te le zõ mel lék le tek:

3/a. sz. min ta
Ik ta tó szám:

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
(a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben)

(MINTA)

amely lét re jött egy rész rõl 
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3., kép vi se li: ...................................), mint Tá mo ga tó 

(a to váb bi ak ban: Tá mo ga tó),
más rész rõl 
a .......................… (szék he lye: ...............…., cég jegy zék szá ma: ................…, adó szá ma: .......................…, bank -

szám la szá ma: .....................…, kép vi se li: ..................…), mint Kedvezmé nyezett, (a to váb bi ak ban: Ked vez mé nye zett),
a to váb bi ak ban együtt: Szer zõ dõ Fe lek kö zött alul írott na pon és he lyen, az aláb bi fel té te lek kel:

1. A szer zõ dés tár gya: .............................… tá mo ga tá sá hoz (a to váb bi ak ban: fel adat) pénz ügyi tá mo ga tás nyúj tá sa
Tá mo ga tó ré szé rõl, Ked vez mé nye zett rész le te sen ki dol go zott szak mai prog ram ja (1. szá mú mel lék let) és pénz ügyi ter ve
(2. szá mú mel lék let) sze rint.

2. Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pít ják, és Tá mo ga tó a je len szer zõ dés alá írá sá val iga zol ja, hogy Ked vez mé nye zett be nyúj -
tot ta a tá mo ga tás fel té te lét ké pe zõ, a je len szer zõ dés mel lék le te i ként csa tolt:

a) szak mai prog ra mot,
b) a fel adat szak mai meg va ló sí tá sá hoz iga zo dó pénz ügyi tervet,
c) 30 nap nál nem ré geb bi, a be jegy zõ bí ró ság ál tal ki adott, ha tá lyos ada to kat tar tal ma zó ki vo na tot (3. szá mú mel lék let),
d) alá írá si cím pél dány hi te les má so la tát (4. szá mú mel lék let),
e) Ked vez mé nye zett írás be li nyi lat ko za tát (5. szá mú mel lék let), ar ról, hogy
- a szer ve zet nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, és 
- nincs el le ne fo lya mat ban a mû kö dé sét el le he tet le ní tõ vég re haj tá si el já rás, továbbá 



- hogy ha a szer zõ dés meg kö té se után in dul ilyen el já rás, ak kor ar ról 15 na pon be lül tá jé koz tat ják a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um …Fõ osz tá lyát (6. szá mú mel lék let).

- nincs az ál la mi adó ha tó ság nál nyil ván tar tott adó tar to zá sa,

- nincs a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott vám tar to zá sa,

- nincs az il le té kes ön kor mány za ti adó ha tó ság nál és il le ték hi va tal nál nyil ván tar tott já ru lék- vagy il le ték tar to zá sa,

- meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok Áht. 15. §-ában fog lalt kö ve tel mé nye i nek.

- vele szem ben nem áll nak fenn a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény
6. §-ában fog lalt össze fér he tet len sé gi okok.

3. Tá mo ga tó az 1. pont ban meg ha tá ro zott fel adat költ sé ge i nek fe de zé sé re  ...................… Ft, azaz …............. fo rint
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást nyújt Ked vez mé nye zett nek. A tá mo ga tás össze ge az ál ta lá nos for gal mi adót (a továb -
biak ban: áfa) is tar tal maz za. A tá mo ga tá si összeg for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság 20...... évi költ ség ve té sé rõl szó ló
20....... évi ........... tör vény ........... SZMM fe je ze te, ........... (ÁHT azo no sí tó szám: ..........) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta.

4. Tá mo ga tó vál lal ja, hogy a je len szer zõ dés 3. pont ja sze rin ti tá mo ga tást a 2. pont ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok
meg lé te ese tén, va la mint a tá mo ga tás nak a 10. c) pont ban meg ha tá ro zott pénz ügyi bi zony la tok kal, ban ki át uta lá si iga zo -
lá sok kal, szám lák kal (iga zolt szám la má so la tok kal) tör té nõ el szá mo lá sát kö ve tõ  ............ na pon be lül át utal ja Kedvezmé -
nyezett … szá mú bank szám lá já ra. (ez a pont csak utó fi nan szí ro zás ese té ben ér tel mez he tõ)

5. A tá mo ga tás át uta lá sá ra elõ/elõ leg/ru lí ro zó elõ leg/utó   fi nan szí ro zás sal ke rül sor.
(Eb ben a pont ban elõ leg-, ru lí ro zó elõ leg fi nan szí ro zás, és az elõ fi nan szí ro zá sa zon ese te i ben, ami kor több rész let ben

kerül át uta lás ra a tá mo ga tás, a rész le tek fo lyó sí tá sá nak idõ pont ját és fel té te le it - pl. el szá mo lás a már meg ka pott összeg gel -
részle te sen meg kell ha tá roz ni.)

6. A je len szer zõ dés 3. pont já ban meg ha tá ro zott össze gû tá mo ga tás ki zá ró lag Ked vez mé nye zett nek az 1. pont ban
meg ha tá ro zott fel adat tel je sí té se so rán fel me rült iga zolt ki adá sa i ra és költ sé ge i re hasz nál ha tó fel. Fel hasz nált nak az az
összeg te kin ten dõ, amely nek ki fi ze té se pénz for gal mi lag tel je sült.

7. A tá mo ga tás 6. pont ban meg je lölt mó don fel hasz ná lás ra nem ke rü lõ ré szét - azaz a tá mo ga tás ma rad vá nyát - Ked -
vez mé nye zett kö te les a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 10032000-00285575-50000005 szá mú szám lá já ra vissza -
utal ni. (a szám la szám el tér het a meg adot tól)

8. Ked vez mé nye zett kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a je len szer zõ dés ben fog lalt tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról nap ra -
kész, egyéb be vé te le i tõl és ki adá sa i tól el kü lö ní tett, ana li ti kus nyil ván tar tást ve zet. Az ana li ti kus nyil ván tar tás nak meg -
fe lel tet he tõ nek kell len nie Ked vez mé nye zett pénz ügyi ter vé vel.

9. Ked vez mé nye zett a je len szer zõ dés alá írá sá val nyi lat ko zik ar ról, hogy a Tá mo ga tó tól vagy an nak jog elõd jé tõl ka pott
ko ráb bi tá mo ga tás(ok) össze gé vel szer zõ dés sze rû en el szá molt, vagy ha tár idõ re el fog szá mol ni.

10. Ked vez mé nye zett kö te le zett sé get vál lal arra, hogy

a) a fel ada tot 20... -ig, mint vég sõ ha tár idõ ig meg va ló sít ja/meg va ló sí tot ta

b) az át utalt tá mo ga tást ki zá ró lag a fel adat költ sé ge i nek fe de zé sé re hasz nál ja fel,

c) az át utalt össze gek fel hasz ná lá sá ról szám vi te li leg el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet. Ked vez mé nye zett a fel adat
meg va ló sí tá sá nak tény le ges költ sé ge i rõl 20... …-ig tel jes körû szak mai be szá mo lót és pénz ügyi el szá mo lást ké szít, és
azt meg kül di Tá mo ga tó … Fõ osz tá lya ré szé re. Az el szá mo lás hoz csa tol ni kell a köny ve lés bi zony la ta it és a fel adat meg -
va ló sí tá sá nak be szá mo ló ját a szak mai te vé keny ség ér té ke lé sé rõl, a je len tá mo ga tá si szer zõ dés hez csa tolt Se géd let nek
(7. szá mú mel lék let) meg fe le lõ en. Az el szá mo lá si és be szá mo lá si kö te le zett ség re vo nat ko zó egyéb rész le tes fel té te le ket
a Se géd let határozza meg.

d) a fel adat tal kap cso la tos min den szer zõ dést, szám lát, bi zony la tot és más ok ira tot azok kel te zé sé tõl szá mí tott leg -
alább 10 évig meg õriz és le he tõ vé te szi, hogy Tá mo ga tó, il let ve kép vi se lõ je azok ba be te kint sen,

e) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény 81. §-ának ren del ke zé se i re te kin tet tel a tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ról való tá jé koz ta tást üz le ti ti tok ra való hi vat ko zás sal nem ta gad ja meg,

11. Ked vez mé nye zett a je len szer zõ dés 10. pont já nak c) al pont ja sze rin ti el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek az ál ta lá nos
for gal mi adó ról szó ló 2007. évi CXXVII. tör vény, a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény 167. §-ának (1) és (3) be kez -
dé se, va la mint a szám la, egy sze rû sí tett szám la és nyug ta adó igaz ga tá si azo no sí tá sá ról, va la mint a nyug ta adá sát biz to sí tó 
pénz tár gép és ta xa mé ter al kal ma zá sá ról szó ló 24/1995. (XI. 22.) PM ren de let sze rin ti tar tal mi és ala ki kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ szám lá val kö te les ele get ten ni.

5. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 557



12. Ked vez mé nye zett tu do má sul ve szi, hogy:
a) az Ál la mi Szám ve võ szék és a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal az át utalt tá mo ga tás jog sze rû és szer zõ dés sze rû fel -

hasz ná lá sát ellenõrizheti,
b) kö te les az el len õr zés ér de ké ben a Kor mány ál tal ki je lölt el len õr zé si szerv kép vi se lõ it el len õr zé si mun ká juk ban a

hely szí nen is - a meg fe le lõ do ku men tu mok, szám lák, a prog ram meg va ló sí tá sát iga zo ló ok má nyok, bi zony la tok ren del -
ke zés re bo csá tá sá val, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni,

c) kö te les biz to sí ta ni, hogy Tá mo ga tó, il let ve az ál ta la meg bí zott sze mély a fel adat tel je sí té sé nek ide je alatt és azt kö -
ve tõ en a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak jog sze rû sé gét - be le ért ve a je len szer zõ dés nek való meg fe le lõ sé get is - bár mi kor,
fo lya ma to san el len õriz ze.

d) Tá mo ga tó a c) al pont ban meg ha tá ro zott el len õr zé si jog gal a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um …........... Fõ -
osz tá lyá nak ve ze tõ jét ru ház za fel.

13. Tá mo ga tó a kö rül mé nyek ala pos mér le ge lé se alap ján a szer zõ dés tõl el áll hat, ha az aláb bi fel té te lek kö zül leg alább
egy tel je sül:

a) hi telt ér dem lõ en be bi zo nyo so dik, hogy Ked vez mé nye zett a tá mo ga tás igény lé se kor, va la mint a szer zõ dés kö tés és a 
szer zõ dés tel je sí té se so rán va lót lan vagy ha mis ada tot szol gál ta tott,

b) a tá mo ga tott prog ram, pro jekt meg hi ú su lá sát vagy tar tós aka dá lyoz ta tá sát elõ idé zõ kö rül mény Ked vez mé nye zett nek
felró ha tó ok ból kö vet ke zett me rült fel,

c) a 15-16. pon tok ban fog lal tak ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gét Ked vez mé nye zett nem, vagy egy hó na pot
meg ha la dó ké se de lem mel tel je sí ti,

d) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 83. § (2) be kez dé sé ben és a 84. §
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ja,

e) Ked vez mé nye zett a je len szer zõ dés 10. pont já nak c) al pont já ban meg ha tá ro zott be szá mo lá si és el szá mo lá si kö te le -
zett sé gé nek ha tár idõ re nem tesz ele get,

f) a tá mo ga tás rész ben vagy egész ben nem ren del te tés sze rû en, vagy egy ál ta lán nem ke rül fel hasz ná lás ra.

14. a) A szer zõ dés tõl való el ál lás ese tén Ked vez mé nye zett az át utalt tá mo ga tást a vissza fi ze tés re vo nat ko zó fel szó lí -
tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül egy összeg ben, az át uta lás tól a vissza fi ze té sig szá mí tan dó min den ko ri jegy -
ban ki alap ka mat tal nö vel ten kö te les - a ka ma to kat is le járt tar to zás nak te kint ve - a Tá mo ga tó ré szé re vissza fi zet ni.

b) Amennyi ben az el ál lá si ok Ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó an kö vet ke zett be, Ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si össze -
get - az a) al pont ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül - a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö vel ten kö te les
vissza fi zet ni.

c) A vissza fi ze tés ké se del me ese tén Ked vez mé nye zett - a ké se de lem be esés nap já tól szá mí tott - to váb bi, a ké se de lem -
mel érin tett nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ utol só na pon ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat 7%-kal nö velt mér té ke sze rin ti ké se -
del mi ka ma tot is kö te les meg fi zet ni (a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény 301/A. §-ának  (2) be -
kezdése alap ján).

d) Ked vez mé nye zett a vissza fi ze té si kö te le zett sé get az SZMM elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la ja vá ra a
10032000-00285575-50000005 szá mú szám lá ra kö te les tel je sí te ni oly mó don, hogy meg je lö li an nak a szer zõ dés nek az
ik ta tó szá mát, amely alap ján a vissza fi ze tés tör té nik. (a szám la szám el tér het a meg adot tól)

15. Ha a fel adat meg va ló sí tá sa meg hi ú sul, tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy a szer zõ dés ben fog lalt üte me zés hez ké pest
ké se del met szen ved, Ked vez mé nye zett er rõl ha la dék ta la nul kö te les ér te sí te ni Tá mo ga tót.

16. Amennyi ben a fel adat össz költ sé ge (ki adá sa) a ter ve zett hez ké pest csök ken, Ked vez mé nye zett kö te les ezt Tá mo -
ga tó nak ha la dék ta la nul írás ban be je len te ni. Mind emel lett a tá mo ga tá si összeg - a je len szer zõ dés mó do sí tá sá val - en nek
meg fe le lõ en csök ken, több tá mo ga tá si for rás ese tén az ere de ti tá mo ga tá si ará nyok nak meg fe le lõ en.

17. Tá mo ga tó ké se del mi köt bért köt ki, ha az aláb bi ak ban fog lalt fel té te lek kö zül leg alább egy be kö vet ke zik:
a) Ked vez mé nye zett a pro jekt elõ re ha la dá si je len tés té te li kö te le zett sé gét ha tár idõ ben nem tel je sí ti, és an nak az erre

vo nat ko zó írás be li fel szó lí tás ban meg je lölt újabb ha tár idõ le tel té ig sem tesz ele get,
b) Ked vez mé nye zett el len õr zés tû ré si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, és az el len õr zést az erre irá nyu ló írás be li fel -

szó lí tás ban meg je lölt ha tár idõ ig sem te szi le he tõ vé, vagy
c) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak be fe je zé se a Ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá -

ro zott idõ pont hoz ké pest 6 hó na pot meg ha la dó an ké sik.
A ké se del mi köt bér alap já ul szol gá ló tá mo ga tá si összeg meg ál la pí tá sá ra és a köt bér napi mér té ké re az ál lam ház tar tás

mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 88/A. §-ának ren del ke zé se it kell al kal maz ni. 

17. a) Ked vez mé nye zett az adó le vo ná si jo go sult sá gá ban be kö vet ke zett vál to zást a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa
ér de ké ben ha la dék ta la nul kö te les a tá mo ga tást nyúj tó elõ irány zat ke ze lõ jé nek írás ban be je len te ni. A tá mo ga tás ban - a
vál to zás be je len té sé ig - igény be vett áfa össze get a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa kor rög zí tett mó don Kedvezmé -
nyezett kö te les vissza fi zet ni.
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b) Ha Ked vez mé nye zett a tá mo ga tás áfa tar tal mát az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal tól vissza igény li, azt kö -
teles Tá mo ga tó nak be je len te ni, és a vissza igé nyelt összeget megfizetni.

18. Ked vez mé nye zett a je len szer zõ dés alá írá sá val nyi lat ko zik ar ról, hogy a je len szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
pénzüg yi bi zony la to kat, ban ki át uta lá si iga zo lá so kat, szám lá kat más tá mo ga tó felé nem szá mol ja el.

19. Tá mo ga tó és Ked vez mé nye zett rög zí tik, hogy a szak mai fel ada tok meg va ló sí tá sa, és a szer zõ dés ben fog lal tak tel -
je sí té se so rán az ál la mi pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra és el len õr zé sé re irány adó jog sza bá lyok, a szer zõ dés ben rész le te -
sen nem sza bá lyo zott egyéb kér dé sek ben pe dig a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény vo nat ko zó ren -
del ke zé sei az irány adók.

20. Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a szer zõ dés bõl ere dõ eset le ges jog vi tá ik ese té re a Pes ti Köz pon ti Ke -
rü le ti Bí ró ság/Fõ vá ro si Bí ró ság (per ér ték tõl füg gõ en) ki zá ró la gos il le té kes sé gét kö tik ki.

A je len szer zõ dés 5 db, egy más sal meg egye zõ, 5 szá mo zott ol dal ból álló pél dány ban ké szült. Szer zõ dõ Fe lek a je len
szer zõ dés tar tal mát meg is mer ték, kö zö sen ér tel mez ték, és mint aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt, jó vá ha gyó lag ír ják
alá.

Bu da pest, …………………

Mel lék le tek:

_____________________________________ 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

Támogató

_____________________________________  
Kedvezményezett

____________________________________ 
jogi el len jegy zõ

____________________________________ 
pénz ügyi el len jegy zõ

* * *

3/b. sz. min ta 
                                                                   Ik ta tó szám:

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 
(az MPA-ból fi nan szí ro zott utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel nyúj tott, vissza nem té rí ten dõ

tá mo ga tá sok hoz)
(MINTA)

ame lyet egy rész rõl a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um .....................................................................................
szék hely: 1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3.
kép vi se lõ: ...................................................................................................................
to váb bi ak ban: SZMM

más rész rõl a .....................................................................................................................................
cím: 
kép vi se lõ: ...................................................................................................................
szám la ve ze tõ neve és a bank szám la szá ma:  ................................................................
To váb bi ak ban: Ked vez mé nye zett

(együt te sen: Fe lek ) kö zött a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló 1991. IV. tör vény 43. §
(2) c) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, alul írott he lyen és idõ ben, az alábbi feltételek szerint:

1. Az SZMM a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le té nek (to váb bi ak ban: MAT) 87/2007. (XII. 18.) szá mú ha tá ro za ta 
(1. szá mú mel lék let) alap ján az Ked vez mé nye zett ré szé re a „…...............................…” címû köz pon ti prog ram meg va ló -
sí tá sá hoz a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szé nek 2007. évi köz pon ti ke re te ter hé re ….............. Ft, azaz
…............................. fo rint, a 2009. évi köz pon ti ke re te ter hé re, ...............…. Ft, azaz ….................... fo rint össze sen
…...................... Ft, azaz …...................…. fo rint ke ret össze get biz to sít mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ként
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A tá mo ga tás cél ja:

a) ....................................................................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................................................................

2. A prog ram vég re haj tá sa ér de ké ben az SZMM, mint alap ke ze lõ biz to sít ja az 1. pont ban meg ha tá ro zott ke ret össze get, a
Ked vez mé nye zett pe dig vál lal ja a je len meg ál la po dás 1. pont já ban meg ha tá ro zott prog ram meg va ló sí tá sát. 

A prog ram meg va ló sí tás idõ tar ta ma: a meg ál la po dás alá írá sá tól ………………….-ig ter je dõ idõ szak.

3. A Fe lek meg ál la pod nak, hogy az SZMM a fel ada tok vég re haj tá sá hoz a prog ram ra az 1. pont ban meg ha tá ro zott ke -
ret össze get mû kö dé si célú/ fel hal mo zá si pénz esz köz át adás ként az aláb bi üte me zés sze rint utal ja a Ked vez mé nye zett
….................................-nál ve ze tett …...........................…. szá mú szám lá já ra. 

a) …............................. Ft, azaz  ...........................… fo rint ke ret össze get a meg ál la po dás mind két fél ál ta li alá írá sát
kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül,

b) …............................. Ft, azaz  ...........................… fo rint ke re te össze get a 6. pont sze rin ti rész be szá mo lók SZMM

ál ta li el fo ga dá sát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül [leg ko ráb ban a pénz ügyi üte me zés sze rin ti év nek meg fe le lõ év ben 

(ame lyik évi ke re tet ter he li)].

4. Kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mé lyek:

- SZMM ré szé rõl: ........................................................................................................................................................... 

- Ked vez mé nye zett ré szé rõl: ...........................................................................................................................................

5. Az Ked vez mé nye zett vál lal ja, hogy:

a) az át adott össze get csak és ki zá ró lag a jó vá ha gyott fel ada tok tel je sí té sé re hasz nál ja fel;

b) a ke ret összeg fel hasz ná lá sá ról el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet, és a fel hasz ná lást do ku men tá ló szám lá kat, bi zony -
la to kat, egyéb ok ira to kat az SZMM, vagy egyéb el len õr zés re jo go sult szer vek ál tal el len õriz he tõ mó don ke ze li és tart ja
nyil ván;

c) a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén köz be szer zé si el já rást
foly tat le.

6. A Ked vez mé nye zett kö te les a meg ál la po dás ban fog lalt fel ada tok tel je sí té sé rõl, a ke ret összeg fel hasz ná lá sá ról - az
elõ ter jesz tés ben fog lal tak kal össze vet he tõ mó don - szak mai és pénz ügyi szem pont ból be szá mo lót ké szí te ni:  

a) éven te, az évet kö ve tõ hó nap 30. nap já ig (pénz ügyi üte me zés hez iga zo dó an)

d) Záró szak mai és pénz ügyi be szá mo lót leg ké sõbb ………………….-ig. 

A Ked vez mé nye zett az el szá mo lás alap já ul szol gá ló bi zony la tok jog sza bá lyok nak meg fe le lõ vol tá ról, meg õr zé sé rõl,
ana lí ti kus nyil ván tar tás ve ze té sé rõl gon dos kod ni kö te les, to váb bá nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a tá mo ga tot tak el szá mol -
ta tá sa a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en meg tör tént.

7. A hi vat ko zott MAT ha tá ro zat és elõ ter jesz té se a szer zõ dés 1-2. sz. mel lék le te ként e meg ál la po dás el vá laszt ha tat lan
ré szét ké pe zik.

8. Az SZMM ré szé rõl a meg ál la po dás 6. pont já ban meg ha tá ro zott be szá mo lók el fo ga dá sá ra - az Alap ke ze lé si Fõ osz -
tály pénz ügyi szem pon tú ész re vé te le i nek fi gye lem be vé te lé vel * - …............................……. jo go sult.

9. A Ked vez mé nye zett kö te les a fel hasz ná lás ra nem ke rü lõ ma rad ványt a 6. b) pont sze rin ti zá ró be szá mo ló SZMM ál ta li el fo -
ga dá sát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül vissza utal ni az MPA Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01857025-00000000
szá mú szám lá já ra.

10. A Ked vez mé nye zett kö te les biz to sí ta ni, hogy az igény be vett tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát és el szá -
mo lá sa it, va la mint a je len szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sét akár a meg va ló sí tás be fe je zé se elõtt, akár a
be fe je zést kö ve tõ en az SZMM, az ál ta la meg ha tal ma zott, il let ve a kü lön jog sza bály ban fel jo go sí tott szer vek ellen -
õrizzék.

11. A Ked vez mé nye zett a prog ram bo nyo lí tá sa so rán meg kö tött szer zõ dé sek ben kö te les utal ni arra, hogy a tá mo ga tás
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tól, a Mun ka erõ pi a ci Alap ból szár ma zik.

12. A Ked vez mé nye zett ha la dék ta lan be je len té si kö te le zett ség gel tar to zik min den olyan, a je len meg ál la po dás ban
sze rep lõ adat ban, il le tõ leg egyéb kö rül mény ben be kö vet ke zett vál to zás ese tén, amely ér dem ben érin ti a meg ál la po dás
tel je sí té sét, a Ked vez mé nye zett jog ál lá sát.
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13. A Ked vez mé nye zett kö te les ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb há rom na pon be lül be je len te ni a Mi nisz té ri um nak, ha
je len meg ál la po dás idõ tar ta ma alatt 60 na pon túli köz tar to zá sa ke let ke zik, to váb bá ki je len ti, hogy a ren de zett mun ka ügyi 
kap cso la tok Áht. 15. §-ban fog lalt tör vé nyi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

14. A SZMM fenn tart ja a je len meg ál la po dás tól való el ál lás jo gát az aláb bi ese tek bár me lyi ké nek be kö vet ke zé se
ese tén:

- az Ked vez mé nye zett bár mely, je len meg ál la po dás tár gyá hoz kap cso ló dó nyi lat ko za tá ban ha mis, va lót lan ada tot
szol gál tat,

- a Ked vez mé nye zett a ka pott ke ret össze get nem a jó vá ha gyott fel ada tok ra hasz nál ja fel, 
- a Ked vez mé nye zett be szá mo lá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ re nem tesz ele get,
- az Ked vez mé nye zett ké se de lem be esik bár mely, a je len meg ál la po dás tel je sí té sé vel össze füg gõ lé nye ges kö rül -

mény ben be kö vet ke zett vál to zás be je len té sé vel,
- a Ked vez mé nye zett a ke ret összeg bõl ke let ke zett ma rad vány összeg vissza fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek

ha tár idõ re nem tesz ele get.

15. Az SZMM je len meg ál la po dás tól tör té nõ el ál lá sa ese tén, a Ked vez mé nye zett kö te les a vissza fi ze tés re vo nat ko zó
fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül a vissza kö ve telt össze get, a ke ret összeg Ked vez mé nye zett ré -
szé re tör té nõ át uta lá sá nak nap já tól a vissza fi ze té sig szá mí tan dó min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe -
le lõ mér té kû ka mat tal nö velt összeg ben az MPA Ma gyar Ál lam kincs tár ban ve ze tett 10032000-01857025-00000000
szá mú szám lá já ra vissza fi zet ni.

16. A 8. és a 14. pont sze rin ti vissza fi ze tés ké se del me ese tén a Ked vez mé nye zett - a ké se de lem be esés nap já tól szá -
mított - a Ptk.-ban meg ha tá ro zott mér té kû ké se del mi ka ma tot is kö te les meg fi zet ni.

17. A fe lek ki je len tik, hogy a meg ál la po dás idõ tar ta ma alatt a je len meg ál la po dás ból eset le ge sen fel me rü lõ vi tás kér -
dé se ket tár gya lá sos úton, egyez te tés sel, min den eset ben kö zös meg egye zés re tö re ked ve kí ván ják meg ol da ni. En nek si -
ker te len sé ge ese tén a fe lek a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos il le té kes sé gét kö tik ki. 

18. Je len meg ál la po dás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az 1991. évi IV. tv. (Flt.), az 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.),
il let ve a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let vo nat ko zó ren del ke zé sei az irány adók.

19. A Fe lek tu do má sul ve szik, hogy je len meg ál la po dást az Ál la mi Szám ve võ szék, il let ve a Kor mány za ti El len õr zé si
Hi va tal jo go sult el len õriz ni. A Ked vez mé nye zett az eset le ges vizs gá lat ese tén - vál lal ja, hogy az Ál la mi Szám ve võ szék,
il let ve a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ré szé re a kért fel vi lá go sí tást meg ad ja, je len meg ál la po dás tel je sí té sé vel kap -
cso la tos ira to kat be mu tat ja, és szük ség ese tén má so lat ban át ad ja.

Jelen meg ál la po dást a fe lek el ol va sás és ér tel me zés után, mint aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt,  jó vá -
hagyólag ír ták alá.

Mel lék let:  l. szá mú……….szá mú MAT ha tá ro zat
                  2. szá mú: ……  szá mú MAT ha tá ro zat elõ ter jesz té se

        3. szá mú: szak mai prog ram és költ ség terv

Bu da pest, 20.. „                            „

………………………………..              ………………………………….
           Csiz már Gá bor                               Ked vez mé nye zett ré szé rõl
              ál lam tit kár
          SZMM ré szé rõl

El len je gyez te:

………………………………..             ………………………………….
                      fõ osz tály ve ze tõ             MPA gaz da sá gi ve ze tõ
              SZMM Jogi Fõ osz tály         SZMM Alap ke ze lé si Fõ osz tály

*szer zõ dés tí pus tól füg gõ en (8. pont)

* * *
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3/c. sz. min ta
 Ik ta tó szám:

MEGÁLLAPODÁS
Fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tás ról

amely lét re jött egy rész rõl a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (szék he lye: 1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3.) kép vi -
se le té ben ......................................…. ál lam tit kár, mint át adó - to váb bi ak ban Át adó, 

más rész rõl a .................…. (szék he lye: ............…; adó szá ma: ...................…) kép vi se le té ben .............…, mint át ve võ
- to váb bi ak ban Át ve võ, (a to váb bi ak ban együtt: Fe lek) kö zött az alul írott he lyen és idõ ben az aláb bi fel té te lek sze rint.

1. Fe lek - az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 24. § (12) be kez dé se, va la mint az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Kor mány ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) 46. §-ának (2) és (6) be kez dé se
alap ján - meg ál la pod nak ab ban, hogy a 3. pont ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben költ ség ve té si fe je ze -
te ik kö zött elõ irány zat-át cso por to sí tást haj ta nak vég re.

2. Fe lek rög zí tik, hogy az Át adó a Ma gyar Köz tár sa ság 20... évi költ ség ve té sé rõl szó ló 20... évi ... tör vény XXVI.
SZMM fe je zet … (ÁHT azo no sí tó: …) címû elõ irány za ta ter hé re elõ irány zat át cso por to sí tást hajt vég re az Át ve võ ….
Fe je zet … cím … (ÁHT azo no sí tó: …) elõ irány za ta ja vá ra az aláb bi ki emelt elõ irány za ti bon tás ban:

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok ................................................. Ft.

3. Át ve võ az át cso por to sí tott össze get az (fel adat le írá sa) hasz nál ja fel. Az Át ve võ vál lal ja, hogy a vég re haj tás so rán
fo lya mat ba épí tett el len õr zést mû köd tet.

4. Az Át adó kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a je len meg ál la po dás alá írá sát kö ve tõ en 15 mun ka na pon be lül in téz ke dik 
a Ma gyar Ál lam kincs tár felé a költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ irány zat mó do sí tá sá ra.

5. Az Ámr. 49. §-ának (4) be kez dé se alap ján az Át ve võ az át cso por to sí tott összeg fel hasz ná lá sá ról kö te les el kü lö ní tett
nyil ván tar tást ve zet ni, ada tot szol gál tat ni, il let ve el szá mol ni.

6. Az Át ve võ az át cso por to sí tott összeg fel hasz ná lá sá ról szó ló rész le tes el szá mo lást és írá sos be szá mo lót leg ké sõbb
20.....-ig kö te les meg kül de ni az Át adó ré szé re.

7. Az eset le ges vi tás kér dé se ket a Fe lek egy más kö zött bé kés úton igye kez nek ren dez ni, vi tás kér dé se ik te kin te té ben a
Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos il le té kes sé gét kö tik ki. A meg ál la po dás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek te kin te té ben a Ptk.,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló több ször mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Kor mány ren de let, az ál lam ház tar -
tás ról szól 1992. évi XXXVIII. tv., va la mint az egyéb vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írá sai az irány adók.

8. A szer zõ dõ fe lek kö te le sek a je len meg ál la po dás ban fog lal tak tel je sí té se ér de ké ben együtt mû köd ni.

9. A meg ál la po dást a fe lek … azo nos tar tal mú pél dány ban jó vá ha gyó lag ír ják alá, amely az alá írás nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 20.....................................”............................” 

...................................................................... .............................................................
                       ál lam tit kár Át ve võ
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

  Át adó

………………………………………...…..              …………………………………………
           jogi el len jegy zés                                     pénz ügyi el len jegy zés
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
13/2008. (MüK. 5.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, va la mint
a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok egyes több let fel ada ta i hoz

kap cso ló dó lét szám biz to sí tá sá ról szó ló
1/2007. (MüK. 1.) SZMM uta sí tás mó do sí tá sá ról

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. § (10) be kez dé sé nek b) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ban,
va la mint a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ban az egyes több let fel ada tok hoz kapcsolódó létszámokról az alábbiak
szerint rendelkezem: 

1. §

(1) A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, va la mint a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok egyes több let fel ada ta i hoz kap -
cso ló dó lét szám biz to sí tá sá ról szó ló 1/2007. (MüK. 1.) SZMM uta sí tás (a to váb bi ak ban: U.) 1. §-ának (2) be kez dé sé ben
a „1. Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal” al cí met kö ve tõ je len le gi szö veg rész elé I. szá mo zás ke rül, és ez zel egy ide jû leg 
a be kez dés a szö veg részt kö ve tõ en a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„II. A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já val kap cso la tos ha tó -
sá gi el len õr zé sé re 2008. jú ni us 1-jé tõl 21 fõ al kal ma zás ra ke rül sor, a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok tól ré gió köz pon -
ton ként 3 fõ át cso por to sí tá sá val.”

(2) Az U. 1. §-ának (2) be kez dé sé ben a „2. Mun ka ügyi szer ve zet” al cím alatt sze rep lõ I. 1. pont ja a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„I.1. az or vo si bi zott sá gok mun ká já ban tör té nõ rész vé tel hez szük sé ges lét szám, ré gió köz pon ton ként 7 fõ. 

Szük sé ges ké pe sí tés: a 9/1995. (II. 3.) Ké pe sí té si Korm. ren de let sze rint a 3-as mel lék let 43. pont ja alap ján.”

(3) Az U. 1. §-ának (2) be kez dé sé ben a „2. Mun ka ügyi szer ve zet” al cím alatt sze rep lõ II. 3-4. pont ja a kö vet ke zõk
sze rint mó do sul:

„II.3-4. ré gió köz pon ton ként össze sen 5 fõ nek kell el lát nia a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket: 

a) az akk re di tá ci ó val kap cso la tos össze kö tõ és a mun kál ta tók kal való kap cso lat tar tói te vé keny sé get 2 fõ nek, 

b) a re ha bi li tá ci ós bér tá mo ga tás pénz ügyi el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat 3 fõ nek.

Szük sé ges ké pe sí tés: a 9/1995. (II. 3.) Ké pe sí té si Korm. ren de let sze rint a 3-as mel lék let 43., 44. és 66. pont jai alap ján.”

(4) Az U. 1. §-a (2) be kez dé sé nek táb lá za tai he lyé be a kö vet ke zõ táb lá za tok lép nek:

„Te vé keny ség sze rin ti bon tás ban a ré gió köz pont lét szá má nak ala ku lá sa

 
Szá mí tás

Egy ré gió
köz pont ba jutó

lét szám (fõ)

Or szá gos összes
(fõ)

Te vé keny ség jel le ge

I.

1. 7 x 7 = 7 49
Egész ség ügyi vagy pszi cho ló gi ai, il le tõ leg er go nó mi ai képzett -
ségû mun ka tár sak /or vos, pszi cho ló gus, er go nó mus/; fog lal koz ta -
tá suk vál to zó mun ka he lyen tör té nik. 

Össze sen 7 49  

II.

1. 7 x 4 = 4 28

- irá nyí tó és ko or di ná ci ós fel ada tok:  1 fõ  

- in for má ci ós és elem zõ fel ada tok: 1 fõ  
- szol gál ta tá si és mód szer ta ni fel ada tok: 1 fõ  
- mun ka hely te rem té si, be ru há zá si fel ada tok: 1 fõ
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Szá mí tás

Egy ré gió
köz pont ba jutó

lét szám (fõ)

Or szá gos összes
(fõ)

Te vé keny ség jel le ge

2. 7 x 3 = 3 21

Kül sõ és bel sõ szak mai kap cso la tok el lá tá sá val fog lal ko zó ügy -
intézõk (kap cso lat épí tés mun ka adók kal, re ha bi li tá ci ós szol gál -
ta tókkal, mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tást nyúj tók kal, fog lal ko zás
egész ségüggyel, stb.

3. 7 x 2 = 2 14 Az akk re di tá ci ó val kap cso la tos össze kö tõ és mun kál ta tó val való
kap cso lat tar tói te vé keny ség.

4. 7 x 3 = 3 21 Ré gi ós ha tás kör ben a szol gál ta tá sok, re ha bi li tá ci ó hoz kap cso ló dó
szol gál ta tá sok, tá mo ga tá sok el len õr zé se. 

Össze sen 12 84

III.

Ré gió Szol gál ta tás  38 A ter he lés függ vé nyé ben, köz pon ti lag ke rült el osz tás ra a ka pa ci tás.

Össze sen  38  

Mind össze sen 171  

Ré gi ós lét szá mok*:

Köz pon ti ré gió 51 fõ

Dél-Al föl di ré gió 50 fõ

Észak-Al föl di ré gió 56 fõ

Észak Ma gyar or szá gi ré gió 52 fõ

Dél-Du nán tú li ré gió 45 fõ

Kö zép-Du nán tú li ré gió 48 fõ

Nyu gat-Du nán tú li ré gió 41 fõ

Össze sen 343 fõ

*A rész le tes lét szám ada to kat ezen in téz ke dés 1. sz. mel lék le te tar tal maz za.”

2. §

A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, va la mint a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok egyes több let fel ada ta i hoz kap cso -
ló dó lét szám biz to sí tá sá ról szó ló 1/2007. (MüK. 1.) SZMM uta sí tás 1. szá mú mel lék le te he lyé be je len uta sí tás mel lék le te 
lép.

3. §

(1) Je len uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(2) Je len uta sí tás ha tály be lé pé sé vel az U. 1. §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban a „9/1995. (II. 3.) Ké pe sí té si
Korm. ren de let” szö veg rész he lyé be „a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: 9/1995. (II. 3.) Ké pe sí té si Korm. ren de let)” szö veg rész lép.

(3) Je len uta sí tás 1. §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott lét szám vál to zás mi att a lét szám át cso por to sí tá sá ra,
il let ve fel töl té sé re 2008. jú ni us 30-áig ke rül sor. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 13/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás hoz

1. szá mú mel lék let a 1/2007. (MüK. 1.) SZMM uta sí tás hoz

Szer ve zet neve
Ki ren delt sé gek

szá ma

Re ha bi li tá ci ós lét szám 2007. ja nu ár 1-jé tõl

Ré gió köz pont ban

Ki ren delt sé ge ken Össze senKö te le zõ Ter he lés hez iga zo dó
Össze sen

Szol gál ta tá si + ha tó sá gi or vo si szol gál ta tá si

Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont

Pest Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Köz pon ti ré gió össze sen 26 12 7 6 25 26 51

Bács-Kis kun MMK        

Bé kés MMK        

Csong rád MMK        

Dél-Al föl di ré gió össze sen 25 12 7 6 25 25 50

Haj dú-Bi har MMK        

Sza bolcs-Szat már-Be reg MMK        

Jász-Nagy kun-Szol nok MMK        

Észak-Al föl di ré gió össze sen 31 12 7 6 25 31 56

Bor sod-Aba új-Zemp lén MMK        

He ves Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Nóg rád Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Észak Ma gyar or szá gi ré gió össze sen 27 12 7 6 25 27 52

Ba ra nya Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

So mogy Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Tol na Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Dél-Du nán tú li ré gió össze sen 21 12 7 5 24 21 45

Fej ér Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Ko má rom-Esz ter gom MMK        

Veszp rém Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Kö zép-Du nán tú li ré gió össze sen 24 12 7 5 24 24 48

Gyõr-Mo son-Sop ron MMK        

Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Zala Me gyei Mun ka ügyi Köz pont        

Nyu gat-Du nán tú li ré gió össze sen 18 12 7 4 23 18 41

Össze sen 172 84 49 38 171 172  

Mind összen       343
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TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

t á  j é  k o z  t a  t á  s a

az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes

sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le tõ leg 
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len té sé rõl,
va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si

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

EK-tí pus ta nú sít vány köz zé té te lé rõl

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz -
kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve -
ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi -
zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való
be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.)
FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. §-a
alap ján a Mádi és Tár sa Mû sza ki, Biz ton ság tech ni kai
Szol gál ta tó Kft. 2008. áp ri li 2-án, va la mint BIMEO Vizs -
gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. 2008. má jus 5-én az Or szá gos 
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get a 14. §
(1) be kez dé se sze rin ti EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sá ról tá -
jé koz tat ta. 

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

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer ve zet: 

Mádi és Tár sa Mû sza ki, Biz ton ság tech ni kai Szol gál ta tó 
Kft. (rö vid ne vén: Mádi Kft.) (1155 Bu da pest, Dem -
binszky út 1. , Te le fon/Fax: 306-3978,

E-ma il: ma di es tar sa@hu.in ter.net

Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1556

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 1/2008

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: DIAEDEM® FLG
Flash Life Gu ard Ter mék csa lád

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 13079,
130080, 130082, 130083, 130085, 100175

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer -
vezet: BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (rö vid
nevén: BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, At ti la u. 64.  Tel:
272-0011, Fax: 369-1058)

E-ma il: BIMEO@bi meo.hu

Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1524

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 247-L/2008

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
biz ton sá gi láb be lik

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 588F
(I/B), 596F (I/A)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 249-L/2008

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
mun ka láb be li

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 593CF (I/B)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 250-L/2008

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
mun ka láb be li

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 589F (I/B),
593BF (I/B), 597F (I/A)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 251-L/2008

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
mun ka láb be li 

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 589F CI (I/B)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 252-L/2008

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
biz ton sá gi láb be lik

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 305 (I/B), 
300 (I/A)

* * *

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz -
kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve -
ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi -
zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való
be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.)
FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. §-a
alap ján a Mádi és Tár sa Mû sza ki, Biz ton ság tech ni kai
Szol gál ta tó Kft. 2008. áp ri lis 2-án, va la mint a BIMEO
Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. 2008. má jus 5-én az Or -
szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get a
14. § (1) be kez dé se sze rin ti EK-tí pus ta nú sít vány kiadá -
sáról tá jé koz tat ta. 

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség az FMM ren de let 21. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
en nek meg fe le lõ en az aláb bi a kat te szi köz zé:
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EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer -
vezet: 

Mádi és Tár sa Mû sza ki, Biz ton ság tech ni kai Szol gál ta tó 
Kft. (rö vid ne vén: Mádi Kft.) (1155 Bu da pest, Dem -
binszky út 1., Te le fon/Fax: 306-3978,

E-ma il: ma di es tar sa@hu.in ter.net

Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1556

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 6/2007

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Vil la mo san szi ge te lõ
láb be li (Vil lany sze re lõ vé dõ csiz ma)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá m/mo dell szá ma: S63430400706, 
S3430460706

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer ve -
zet: BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (rö vid ne -
vén: BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, At ti la u. 64.  Tel:
272-0011, Fax: 369-1058)

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

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 241-L/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be lik
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 46.095 (I/C)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 245-L/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be li csa lád
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 22.233

(I/A), 34.233 (I/B)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 246-L/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be lik
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 36.012 (I/B)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 254-L/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be lik
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: B0010

(I/A)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 253-L/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be lik
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: BS-9041

(I/A), BS-9043 (I/B), BS-9051(I/A)

P á l y á z a t i  f e l h í v á s

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot
hir det a Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 

igaz ga tói

mun ka kö ré nek be töl té sé re 

A Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont kép zé si és
kép zés hez kap cso lód fel ada to kat, va la mint szol gál ta tá si
fel ada to kat el lá tó ál la mi fel nõtt kép zé si in téz mény, ön ál ló -
an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren -
del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv. 

A Kép zõ Köz pon tot a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri um - a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (a továb -
biakban: Hi va tal) köz re mû kö dé sé vel - irá nyít ja. 

A Kép zõ Köz pont alap ve tõ fel ada ta i ról, irá nyí tá sá ról, a
Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szén be lül el kü -
lö ní tett kép zé si te ret fel hasz ná lá sá ról, va la mint a re gi o ná -
lis kép zõ köz pon tok és a mun ka ügyi köz pon tok együtt -
mûködésérõl a 23/2005. (XII. 26.) FMM ren de let szól.
A Kép zõ Köz pont mû kö dé si te rü le te Bács-Kis kun me gye,
és Pest me gye déli ré szé re ter jed ki.

Az igaz ga tó jog ál lá sa: 

A Kép zõ Köz pont élén az igaz ga tó áll, akit a Hi va tal fõ -
igaz ga tó já nak, va la mint a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri um ál lam tit ká rá nak ja vas la tá ra, a Kép zõ Köz pont töb bi 
ala pí tó szer vé nek egyet ér té sé vel a mi nisz ter bíz meg és
von ja vissza a meg bí za tá sát. Az igaz ga tó val kap cso la tos
egyéb mun kál ta tói jo go kat a Hi va tal fõ igaz ga tó ja gya ko -
rol ja. 

Az igaz ga tó ma ga sabb ve ze tõi be osz tá sú köz al kal ma -
zott nak mi nõ sül, aki nek jog vi szo nyá ra a köz al kal ma zot tak 
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény (Kjt.), va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ egyes kérdé -
sekrõl szó ló 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let az irány adó. 

A Kép zõ Köz pont al kal ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jo -
go kat az igaz ga tó gya ko rol ja.

Az igaz ga tó fõbb fel ada tai: 

- A Kép zõ Köz pont te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, jog sze -
rû mû kö dé sé nek biz to sí tá sa a ha tá lyos jog sza bá lyok ban,
mi nisz te ri uta sí tá sok ban, va la mint az Ala pí tó Ok irat ban
fog lal tak sze rint a szak mai irá nyí tó szer ve zet út mu ta tá sa
alap ján.

- A ré gió mun ka erõ pi a ci igé nye i nek fo lya ma tos fi gye -
lem mel kí sé ré se, a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok és a
mun kál ta tók igé nye i nek meg fe le lõ in téz mé nyi kép zé si
terv ki ala kí tá sa és vég re haj tá sa.

- A ré gi ó hoz tar to zó re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok -
kal és a tér ség ben te vé keny ke dõ mun kál ta tók kal és egyéb
mun ka erõ-pi a ci sze rep lõk kel való fo lya ma tos együtt mû -
kö dés.
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- A fel nõtt kép zés sel, az ez zel össze füg gõ szolgálta -
tásokkal, kép zés hez kap cso ló dó egyéb fel ada tok kal, va -
lamint a fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso la tos szak mai
anya gok elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zé sé ben, fejleszté -
sében való köz re mû kö dés.

- A Kép zõ Köz pont fel adat- és ha tás kö ré vel össze füg -
gés ben a Kor mány, vagy más szerv ál tal lét re ho zott szak -
mai bi zott sá gok és más tes tü le tek mun ká já ban való rész -
vé tel. 

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

- bün tet len elõ élet,

- egye te mi, vagy fõ is ko lai vég zett ség,

- fel nõtt kép zés ben, fel nõtt ok ta tás ban szer zett leg alább
5 éves szak mai ta pasz ta lat,

- leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat,

- an gol nyelv is me ret.

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

- leg alább 5 éves fel nõtt kép zés ben szer zett tan anyag,
mód szer ta ni és kép zé si prog ram fej lesz té sé ben szer zett ta -
pasz ta la tok,

- köz igaz ga tá si gya kor lat kü lö nö sen ok ta tá si szak te rü -
le ten,

- fel nõtt kép zé si in téz mény ben szer zett ve ze tõi tapasz -
talat,

- tá mo ga tá sok, EU, il let ve PHARE prog ra mok irá nyí tá -
sá ban, vég re haj tá sá ban szer zett ta pasz ta lat,

- né met, vagy fran cia nyelv is me ret.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

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

- a Kép zõ Köz pont ve ze té sé re vo nat ko zó át fo gó szak mai,
ve ze tõi prog ra mot,

- mo ti vá ci ós le ve let,

- há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt,

- az egye te mi, vagy fõ is ko lai és egyéb vég zett sé get
(nyelv tu dást) ta nú sí tó ok ira tok má so la tát, 

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a szük sé ges vagyonnyilat -
kozat-tételi kö te le zett sé get tel je sí ti.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a Kjt., va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sát érin tõ egyes kér dé sek rõl szó ló 1/1993. (IV. 20.) MüM
ren de let  alap ján tör té nik. A pá lyá zó a pá lyá zat el nye ré se
ese tén va gyon nyi lat ko zat-té te lé re kö te le zett. 

Az igaz ga tói meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re szól. A mun -
ka kör a pá lyá zat ered mé nyes le zá rá sát kö ve tõ en, 2008. au -
gusz tus 1-jé tõl be tölt he tõ.

A Kjt. 21/A. §-ában fog lal tak sze rint 3 hó nap pró ba idõ
ki kö té se kö te le zõ.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um cí mé re (1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3.)
Ma ro sán Jú lia hu mán po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ ne vé re kell
be nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Kecs ke mé ti
Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont igaz ga tói mun ka kö ré re vo nat -
ko zó pá lyá zat.”

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Mun ka ügyi
Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.
(az e na pon pos tá ra adott pá lyá za tot el fo gad juk). 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás a Fog -
lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal fõ igaz ga tó-he lyet te sé tõl
dr. Soós Ad ri an ná tól kér he tõ a 06 (1)323-2011-es te le fon -
szá mon. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je: 

A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot a mi nisz ter ál tal fel -
kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té te lek -
nek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
té nyét és an nak tar tal mát az adat vé del mi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en kezeljük.

* * *

Ma gyar bán he gyes Köz sé gi Ön kor mány zat (5667 Ma -
gyar bán he gyes, Jó kai u. 38.) pá lyá za tot hir det Hu mán
Szol gál ta tó Köz pont (5667 Ma gyar bán he gyes, Kos -
suth u. 70.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény te vé keny sé gi köre:

- ét kez te tés,

- házi se gít ség nyúj tás,

- csa lád se gí tés,

- gyer mek jó lé ti szol gá lat,

- fo gya té ko sok nap pa li el lá tá sa,

- idõs ko rú ak nap pa li el lá tá sa,

- szo ci á lis fog lal koz ta tás.

Az in téz mény ve ze tõ ál tal el lá tan dó fel ada tok: az in téz -
mény te vé keny sé gi kö ré be tar to zó fel ada tok ve ze tõi irá -
nyí tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek

4., 6., 11-13. pont ja sze rin ti szak irá nyú szak kép zett ség,

- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let 3. §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.
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Elõnyt jelent:

- szociális szakvizsga,
- 2 éves vezetõi gyakorlat,
- szociális alapszolgáltatások terén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai

helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitele-

sített másolatát,
- szakmai gyakorlat igazolását,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag-

ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbí-
ráló üléseken kívánja-e zárt ülés elrendelését,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védel-
mérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkal-
mazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan léte-

sített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekez-
désében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikö-
tésével.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: 2008. július 1-jétõl.

Illetmény: a Kjt. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ késõbbi megje-
lenéstõl számított 15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Magyar-
bánhegyes Községi Önkormányzat polgármestere részére
(Polgármesteri Hivatal, 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.)
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Humán Szol-
gáltató Központ intézményvezetõi pályázat” .

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejének lejártát követõ 45 napon belül. A pályá-
zatokat a Véleményezõ Bizottság véleményezi.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ a fenti
címen Laduver Ferenc polgármester úrtól a 68/480-000-ás
telefonszámon, illetve a magyarbhegyes@mezokabel.hu
e-mail címen kérhetõ.

A  2 0 0 8 – 2 0 0 9 .  
tanévben is válassza 
az ELTE Jogi Továbbképzõ Intézet
POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEIT

• Adójogi szakjogász
• Biztosítási szakjogász
• Családjogi szakjogász
• Európai üzleti jog 
• Gazdasági büntetõjogi

szakjogász
• Infokommunikációs

szakjogász
• Ingatlanforgalmi

szakjogász
• Kereskedelmi szakjogász

• Környezetvédelmi
szakjogász

• Közlekedési szakjogász
• Szabályozási

(kodifikátor) szakjogász
• Társasági jogi és cégjogi

szakjogász
• Tõkepiaci és bank

szakjogász
• Jogi szakokleveles 

családvédelmi tanácsadó

• Igazságügyi szociális
tanácsadó

• Jogi szakokleveles
gazdasági szakember

• Jogi szakokleveles
környezetvédelmi
szakember

• Jogi szakokleveles orvos
és egészségügyi
szakember

Jelentkezés és bõvebb információ:
1053 Budapest, 
Egyetem tér 1–3. III./303.

www.eltejti.hu
e-mail: eltejti@ajk.elte.hu
Telefon: 266-2563, 318-5912

Jelentkezési határidõ: 2008. június 30.
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FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 2005 de cem ber kö ze pén je len tet te meg

Szá le Lász ló: Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság ban
cí mû interjúkö te tét.

A ki ad vány õszin te be szél ge té se ket tar tal maz a ke se rû múlt ról, vi tá zó je len rõl és a be lát ha tat lan
 jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tisz te li a ta bu kat. Jó kér dé sek – töp ren gõ vá la szok. Egy ház és po li ti ka –
ered mé nyek és el lent mon dá sok. Tak ti ka és tisz tes ség. Együtt, vagy egy más el len.

Egy könyv, amely üzen hí võnek és hi tet len nek, val lá sos nak és val lás ta lan nak, egy szó val: a gon dol -
ko dó em ber nek.

A 328 ol dal ter je del mû, B/5 formátumú kö tet füg ge lé ké ben 1990-bõl és 1991-bõl két meg ha tá ro zó
tör vény, va la mint a Ma gyar or szá gon be jegy zett több mint más fél száz egy ház és vallásközösség
cím lis tá ja ta lál ha tó.

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.  sarkán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság -

ban cí mû ki ad ványt (ár a: 3780 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük 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 -
forgalmi 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
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom

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

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

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

Sok ol da lú ság

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

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

Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma -
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

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 adónak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
Az EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................................ hó nap tól.

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

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

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû köny vét.

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû, 1328 ol dal terjedelmû ki ad ványt

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó

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

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

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

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

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

Ára: 3024 Ft áfá val.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar 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 uta lom.

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.
08.1547 - 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


	MK5-2.pdf
	MKTART
	A Kormány49/2008. (III. 14.) Korm.rendelete
	a közszféra területén dolgozók2008. évi illetményemelésénekés egyéb személyi célú kifizetéseinektámogatásáról 2008


	569.pdf
	MKTART
	A Kormány49/2008. (III. 14.) Korm.rendelete
	a közszféra területén dolgozók2008. évi illetményemelésénekés egyéb személyi célú kifizetéseinektámogatásáról 2008




	541.pdf
	MKTART

	541.pdf
	MKTART




