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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
137/2008. (V. 16.) Korm.

r e n d e l e t e

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,

idegennyelv-tudást igazoló
nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ

honosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 153.  § (1) be kez dé -
sé nek 6. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a követ -
kezõ rendeletet alkotja:

Az államilag elismert nyelvvizsga

1.  §

(1) Ál la mi lag el is mert nyelv vizs gá nak mi nõ sül az e ren -
de let sza bá lyai alap ján akk re di tált vizs ga rend szer sze rint,
és vizs gáz ta tá si jog gal fel ru há zott szer ve zet ál tal le foly -
tatott, a nyelv is me ret tanúsítására szolgáló nyelvvizsga.

(2) Ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vány ki adá -
sá nak alap já ul szol gá ló nyelv vizs gáz ta tás ra és az ál la mi -
lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vány ki bo csá tá sá ra akk -
re di tált vizs ga köz pont jo go sult.

2.  §

(1) Nyelv vizs ga ter mé sze tes vagy mes ter sé ges, élõ vagy 
holt nyelv bõl tehetõ.

(2) A nyelv vizs ga az aláb bi kész sé ge ket méri:
a) az ol va sott szö veg ér té se,
b) a hal lott szö veg ér té se,
c) az írott szö veg lét re ho zá sa,
d) a be széd kész ség,
e) köz ve tí tõi kész ség.

(3) A nyelv vizs ga egy nyel vû, ha a (2) be kez dés
a)–d) pont já ban fog lalt kész sé ge ket méri, és két nyel vû, ha
(2) be kez dés a)–e) pont já ban fog lalt kész sé ge ket méri.
Az egy nyel vû nyelv vizs ga ki egé szí tõ vizs gá val kétnyel -
vûvé tehetõ.

(4) A nyelv vizs ga le het:
a) faj tá ja sze rint
aa) ál ta lá nos nyel vi, amennyi ben a min den na pi élet -

hely ze tek ben tör té nõ ide gen nyel vi kom mu ni ká ci ó hoz

szük sé ges nyelv is me ret meg lé tét minden készségben
méri,

ab) szak nyel vi, amennyi ben szak mai te vé keny ség
során tör té nõ ide gen nyel vi kom mu ni ká ci ó hoz szük sé ges
szak nyel vi nyelv is me ret meg lé tét minden készségben
méri;

b) tí pu sa sze rint
ba) szó be li, amennyi ben a be széd ér tés és be széd kész ség

mé ré sé re ter jed ki,
bb) írás be li, amennyi ben az ol va sott szö veg ér té sé nek

kész sé gé re és az írás kész ség mé ré sé re terjed ki,
bc) komp lex, amennyi ben mind a szó be li, mind az írás -

be li kész sé gek mé ré sé re kiterjed.

(5) Bi zo nyít vány szó be li vizs ga, vagy írás be li vizs ga,
va la mint egy vizs ga idõ szak ban, ugyan an nál a vizs ga köz -
pont nál tett írás be li és szó be li vizs ga si ke res le té te le ese tén 
ad ha tó ki. A szó be li és írás be li tí pu sú vizs ga bi zo nyít vá -
nyok együt te sen a komp lex nyelv tu dást iga zo ló vizs ga bi -
zo nyít vánnyal le het nek egyen ér té kû ek, füg get le nül a két
vizs ga cse lek mény kö zött el telt idõ tõl és a vizs ga he lyé ül
szol gá ló vizs ga köz pont tól. Ugyan azon nyelv bõl tett rész -
vizs gák egye sít he tõk. Az egye sít he tõ rész vizs gák tí pu sa it
az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za. A kü lön bö zõ szin tû
rész vizs gák az egye sí te ni kí vánt rész vizs gák kö zül az ala -
cso nyabb szin tû vel egyen ér té kû komp lex vizs gá vá egye -
sít he tõk. Szak nyel vi rész vizs gák csak azo nos szak mai tar -
ta lom, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény ben meg ha tá ro zott kép zé si te rü le ten be lül egye sít he -
tõk. Rész vizs gák egye sí té sé rõl, ké re lem re, az Ok ta tá si Hi -
va tal (továb biak ban: Hi va tal) iga zo lást ad ki. Az iga zo lás
csak az ere de ti rész vizs ga-bi zo nyít vá nyok kal együtt ér -
vényes.

(6) A nyelv vizs ga alap-, kö zép- és fel sõ fo kon a 2.  §
(2) be kez dés ben fel so rolt min den nyel vi kész sé get tel jes
kö rû en mér, az Eu ró pa Ta nács Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia -
ke ret ben (a továb biak ban: KER) aján lott hat fo ko za tú
rend szer meg fe le lõ szint jé nek a nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vány ban  való meg je le ní té sé vel. A ma gyar or szá gi ál la mi -
lag el is mert, akk re di tált nyelv vizs ga fo ko za tok KER sze -
rin ti meg fe lel te té se a kö vet ke zõ: az alap fok meg fe lel a
KER kü szöb szint jé nek (B1), a kö zép fok a KER kö zép -
szint jé nek (B2), a fel sõ fok pe dig a KER ha la dó szint jé nek
(C1). A szin tek le írá sát a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

A nyelvvizsgáztatás rendje

3.  §

(1) Nyelv vizs gá ra min den 14. élet évét be töl tött sze mély 
je lent kez het. A ma gyar ál lam pol gár sá gú vizs gá zó bár mely 
akk re di tált, a vizs gá zó ál tal vá lasz tott ide gen nyelv bõl, a
nem ma gyar ál lam pol gár sá gú vizs gá zó bár mely akk re di -
tált ide gen nyelv bõl és ma gyar nyelv bõl je lent kez het vizs -
gáz ta tá si jog gal ren del ke zõ, akk re di tált vizs ga köz pont nál
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nyelv vizs gá ra. A je lent ke zés meg ha tá ro zott faj tá jú, tí pu sú
és szin tû vizs gá ra tör té nik. A je lent ke zõ a vizs ga köz pont
bármely – a 8.  § (3) bekezdése szerint mûködõ – vizsga -
helyén tehet vizsgát.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban ide gen nyelv nek
mi nõ sül min den, a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los nyel -
vétõl eltérõ nyelv.

(3) A nyelv vizs gá ért vizs ga dí jat kell fi zet ni, me lyet a
vizs ga köz pont ál la pít meg.

4.  §

(1) A nyelv vizs gáz ta tás az akk re di tált vizs ga köz pont ál -
tal de le gált bi zott ság elõtt tör té nik. A bi zott ság leg alább
két tag ból áll. Nem le het a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs gá -
zó nak a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 685.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó ja, il -
let ve aki a je lent ke zõ nek a nyelv vizs gá ra tör té nõ fel ké szí -
té sé ben részt vett. A nyelv vizs gán a vizs gá zó min den
egyes nyel vi tel je sít mé nyét két ér té ke lõ ér té ke li. A vizs gá -
zó val az írás be li, szó be li vagy komp lex vizs ga ered mé nyét 
a vizs ga köz pont a vizs ga idõ pont ját köve tõen, leg ké sõbb
30 na pon be lül köz li. A vizs gá zó min den írás ban tel je sí tett
nyelv vizs ga-fel ada tát, a fel ada tok meg adá sá val és az ér té -
ke lé si út mu ta tó val egye tem ben, va la mint szó be li tel je sít -
mé nyé nek ér té ke lé sét meg te kint he ti, és sa ját meg ol dá sa i -
ról kéz zel má so la tot, il let ve – ahol a fel té te lek hely ben ren -
del ke zés re áll nak – sa ját költ sé gé re gép pel fény má so la tot
ké szít het. A má so lat ké szí té sét úgy kell biz to sí ta ni, hogy
az az ér té ke lõ sze mé lyes ada ta i hoz tör té nõ hoz zá fé rést ne
te gye le he tõ vé. A vizs ga dol go za tok másolását a vizsga -
központ – ha erre a vizsgázó figyelmét már a jelentkezési
lapon felhívta – korlátozhatja azzal, hogy a kézzel történõ
másolásra adott idõ harminc percnél kevesebb nem lehet.

(2) A vizs ga köz pont a si ke res vizs gák ról – a (3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel –, a vizs ga ese mény idõ pont já tól
szá mí tott leg ké sõbb 60 na pon be lül kö te les a Hi va tal ál tal
a (4) be kez dés sze rint ki ál lí tott vizs ga bi zo nyít ványt a vizs -
gázók rendelkezésére bocsátani.

(3) Az ered mény köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül fe -
lül vizs gá la ti ké re lem mel le het élni a vizs ga ér té ke lé sé re,
jog sza bály sér tés re vagy az ered mény szá mí tás ban mu tat -
ko zó szám sza ki hi bá ra tör té nõ hi vat ko zás sal. A vizs ga -
köz pont ve ze tõ je a fe lül vizs gá la ti ké rel met meg vizs gál ja,
és amennyi ben a ké re lem ben fog lal tak kal egyet ért, a vizs -
ga köz pont a dön té sét mó do sít ja. A vizs ga köz pont ve ze tõ je 
a fe lül vizs gá la ti ké re lem tár gyá ban an nak be nyúj tá sá tól
szá mí tott 15 na pon be lül hoz za meg dön té sét és er rõl a
vizs gá zót ér te sí ti. A vizs gá zó a fe lül vizs gá la ti ké re lem tár -
gyá ban ho zott dön tés köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a 
dön tés el len a Hi va tal hoz cím zett, de a vizs ga köz pont hoz
be nyúj tan dó pa nasszal él het jog sza bály sér tés re vagy az
ered mény szá mí tás ban mu tat ko zó szám sza ki hi bá ra tör té nõ
hi vat ko zás sal. A pa naszt a Hi va tal bí rál ja el a közigazga -

tási ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
102–105.  §-ai sze rint. Fe lül vizs gá la ti ké re lem, il let ve pa -
nasz el bí rá lá sa alap ján si ke res nek ítélt vizs ga ese té ben, a
jog erõs dön tés köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö teles
a vizs ga köz pont a vizs ga bi zo nyít ványt a vizs gá zó rendel -
kezésére bocsátani.

(4) A vizs ga köz pont a vizs gá ról a Hi va tal elekt ro ni kus
fe lü le tén nyelv vizs ga-anya köny vet ál lít ki. A nyelv vizs -
ga-anya köny vet a vizs ga köz pont a vizs gá zó je lent ke zé se
után leg fel jebb 10 nap pal nyit ja meg. A nyelv vizs ga-anya -
köny vet a vizs ga köz pont fo lya ma to san töl ti fel a vizs gá ra
tör té nõ be osz tás, a vizs gáz ta tó és ér té ke lõ sze mé lyek és a
vizs ga ér té ke lé sé nek ada ta i val. A vizs gá zó nak a vizs gá ra
tör té nõ be osz tá sát a vizs ga köz pont leg ké sõbb a vizs gát
meg elõ zõ 10. na pon rög zí ti, és er rõl egy ide jû leg a vizs gá -
zót ér te sí ti. Az elekt ro ni kus nyelv vizs ga-anya köny vet a
meg nyi tás tól szá mí tott leg fel jebb 90 na pon be lül le kell
zár ni. Bi zo nyít ványt a Hi va tal csak tel jes egé szé ben ki -
töltött, sza bá lyos nyelv vizs ga-anya könyv alap ján ál lít ki.
A nyelv vizs ga-anya könyv alap ján a nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vány ról a Hi va tal má sod la tot ad hat ki a nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vány jo go sí tott já nak ké ré sé re.

A nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok

5.  §

(1) A Hi va tal nyelv vizs gáz ta tás sal kap cso la tos fel ada tai 
körében:

a) ki dol goz za és köz zé te szi az Akk re di tá ci ós Ké zi -
könyv ben az akk re di tá ci ó hoz be nyúj tan dó do ku men tu -
mok le írá sát, to váb bá a nyelv tu dás mé rés mód szer ta ni út -
mu ta tó ját,

b) fe lül vizs gál ja a Ké zi köny vet éven te egy szer, szük ség
ese tén mó do sít ja azt,

c) el bí rál ja a vizs ga köz pont, va la mint a vizs ga he lyek,
vizs ga rend szer lé te sí té sé re, il let ve a vizs ga rend szer új
nyelv vel tör té nõ bõ ví té sé re irá nyu ló akk re di tá ci ós ké rel -
me ket, és leg alább két éven te le foly tat ja fe lül vizs gá la tu kat.

(2) A Hi va tal adja ki az elsõ fokú akk re di tá ci ós ha tá ro za -
to kat, vég zi a kül föl dön szer zett nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ho no sí tá sát, ve ze ti a nyelv vizs gák nyelv vizs ga-anya -
köny ve i nek nyil ván tar tá sát.

(3) A Hi va tal ke ze li az akk re di tá ci ós be vé te le ket, ame -
lyek bõl fe de zi a nyelv vizs gáz ta tás sal kap cso la tos fel ada -
ta i nak el lá tá sá hoz szükséges kiadásait.

(4) A nyelv vizs ga le té te lét köz hi te le sen iga zo ló bi zo -
nyít vá nyok és nyelv vizs ga-anya köny vek or szá go san egy -
sé ges, pa pír ala pú és elekt ro ni kus for ma nyom tat vá nyát a
Hi va tal dol goz za ki és bo csát ja a vizs ga köz pon tok ren del -
ke zé sé re. A bi zo nyít vá nyok elõállításának költségeit a
vizsgaközpontok viselik.
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(5) A Hi va tal a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat egyet -
ér té sé vel je lö li ki azt a nyom dát, amellyel a vizs ga köz pont
a vizs ga bi zo nyít vá nyo kat el ké szít tet he ti.

(6) A Hi va tal hi va ta los meg ke re sés re ál lást fog lal a
nyelv vizs gá val össze füg gõ ügyekben.

(7) A Hi va tal rend sze re sen, de éven te leg alább két szer
szak mai egyez te tés cél já ból össze hív ja az akk re di tált vizs -
ga köz pon tok képviselõit.

6.  §

(1) A nyelv vizs gáz ta tás sal kap cso la tos az 5.  § (1) be -
kez dé sé ben, va la mint a 8.  §-ban fel so rolt fel ada tok el lá tá -
sá ban szak ér tõi tes tü let ként köz re mû kö dik, a leg alább 5,
leg fel jebb 9 tag ból álló Nyelv vizs gát Akk re di tá ló Testület
(a továb biak ban: Testület).

(2) A Tes tü let tag jai Ma gyar or szá gon szer zett, egye te -
mi szin tû nyelv- és ir oda lom sza kos ta ná ri szak kép zett sé -
get iga zo ló ok le vél lel, il let ve ide gen nyelv-sza kos, ta ná ri
szak kép zett sé get iga zo ló mes ter fo ko zat tal, va la mint a
nyelv ok ta tás és vizs gáz ta tás te rén leg alább tíz éves gya kor -
lat tal ren del kez nek. A Hi va tal el nö ke a Tes tü let tag ja it és
el nö két pá lyá zat út ján há rom évre bíz za meg. A há rom év
el tel té vel a pá lyá za ti ki írást meg kell is mé tel ni. Egy sze -
mély leg fel jebb 6 éves idõ tar tam ra kap hat meg bí zást.
A Hi va tal el nö ke fel men ti a Tes tü let tag ját, il let ve el nö két, 
amennyi ben a tag ság gal, il let ve el nök ség gel össze füg gõ
kö te le zett sé ge i nek – neki fel ró ha tó ok ból – nem tesz
 eleget.

(3) A Tes tü let tag ja i nak és el nö ké nek te vé keny sé gé vel
és dí ja zá sá val kap cso la tos sza bá lyo kat ügy rend rög zí ti,
me lyet a Hivatal elnöke hagy jóvá.

Az akkreditációs és a honosítási eljárás közös szabályai

7.  §

(1) A Hi va tal az akk re di tá ci ós és ho no sí tá si el já rás so -
rán a Ket. sza bá lyai sze rint jár el. A Hi va tal el sõ fo kú dön -
té sei el len az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter hez (a továb -
biak ban: miniszter) lehet fellebbezni.

(2) A kül föl di nyelv vizs ga-bi zo nyít vány ho no sí tá si el -
já rá sa so rán a Hi va tal a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott
90 na pon be lül, az akk re di tá ci ós el já rás so rán 60 na pon
belül hoz ha tá ro za tot.

(3) A vizs ga köz pont ál tal kez de mé nye zett akk re di tá ci ós 
el já rás ban, és a kül föl dön szer zett nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vá nyok ho no sí tá si el já rá sá ban, a ha tó ság az el já rá si cse -
lek mé nye it – a ha tá ro zat köz lé sé nek ki vé te lé vel – elekt ro -
ni kus úton is gya ko rol ja. E köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek -
ben az ügy fél ké rel mét – an nak köz ok ira ti mel lék le te ki vé -
te lé vel – elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he ti. Az e rende -

letben sza bá lyo zott köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben az
el já ró ha tó ság a Ket. sza bá lya i val össz hang ban nyújt elekt -
ro nikus tá jé koz ta tó szol gál ta tást.

A vizsgaközpontok és vizsgarendszerek akkreditálása

8.  §

(1) Akk re di tált vizs ga köz pont ként olyan ok ta tá si vagy
vizs gáz ta tá si te vé keny sé get foly ta tó, Ma gyar or szá gon be -
jegy zett jogi sze mély mû köd het, amely ké pes és al kal mas
nyelv vizs gák le foly ta tá sá ra, vizs ga rend sze re meg fe lel az
akk re di tá ció fel té te le i nek, és an gol, fran cia, né met, olasz,
orosz, spa nyol nyelv vizs gáz ta tá sa ese tén nyel ven ként leg -
alább öt, egyéb nyel vek bõl leg alább há rom nyelv vizs gáz -
ta tás ra al kal mas sze mély vizs gáz ta tó ként  való al kal ma zá -
sát iga zol ja. Kül föl di jogi sze mély Ma gyar or szá gon be -
jegy zett szervezete vagy intézménye által kérelmezheti
vizsgaközpontként  való akkreditációját.

(2) A vizs ga köz pont fel ada tai, il let ve mû kö dé sé re vo -
nat ko zó szabályok:

a) min den akk re di tált nyel vé bõl, min den szin ten, éven te 
leg alább egy szer hir det vizs gát;

b) egy-egy kész ség – a be széd kész ség ki vé te lé vel –
mé ré sé re irá nyu ló fel adat, vál to zat lan for má ban, éven te
leg fel jebb egy vizs ga al ka lom mal használható fel;

c) a vizs gák kö ve tel mény rend sze ré rõl, lebonyolítá -
sáról nyom ta tott for má ban és elekt ro ni kus fe lü le ten fo lya -
ma to san tá jé koz tat ja a vizsgázókat;

d) vizs ga rend sze re it fo lya ma to san fej lesz ti;
e) tel jes kö rû en do ku men tál ja a vizs gá val kap cso la tos

ese mé nye ket, be le ért ve az elekt ro ni kus nyelv vizs ga-anya -
köny vek ve ze té sét és a vizs ga bi zo nyít vá nyok el ké szít te té -
sét is;

f) a fo gya té kos sze mé lyek szá má ra a fo gya té kos sá -
gának meg fe le lõ vizs ga kö rül mé nye ket te remt, az esély -
egyen lõ ség biztosítása érdekében;

g) kép zi, és éven te leg alább egy szer to vább kép zi a vizs -
gáz ta tó sze mé lye ket;

h) vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá roz za a vizs ga sza bá -
lya i nak meg sér té sé hez fû zõ dõ következményeket.

(3) A vizs ga köz pont a nyelv vizs gát a vizs ga köz pon ton
kí vül is meg szer vez he ti. Eb ben az eset ben a köz pont tól el -
té rõ vizs ga he lye ket szin tén akk re di tá ci ós el já rás alá kell
von ni az 5.  § (1) be kez dés c) pontja szerint.

9.  §

(1) Az akk re di tált vizs ga rend szer:
a) mind há rom szin ten egy, arra a szint re ki dol go zott

nyelv vizs gá val min den nyel vi kész sé get mér, és el kü lö -
nül ten értékel;
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b) vizs gá i nak bel sõ ér vé nyes sé gét és meg bíz ha tó sá gát
min den vizs ga al ka lom mal dokumentálja;

c) az akk re di tá ci ó ért fo lya mo dó vizs ga köz pont szel -
lemi al ko tá sa, sa ját fej lesz té sû, ere de ti és a cél cso port
igényeinek megfelelõ;

d) ér té ke lé si rend sze re il lesz ke dik az al kal ma zott mé -
ré si eszközökhöz.

(2) Az akk re di tált vizs ga rend szer új vizs ga nyelv vel bõ -
vít he tõ.

(3) Ha a vizs ga köz pont a vizs ga rend szer bár mely ele -
mét meg kí ván ja vál toz tat ni, a Hi va tal hoz erre irá nyu ló ké -
rel met nyújt be. A Hi va tal a ké rel met meg vizs gál ja és a be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül ha tá ro za tot hoz arra
vo nat ko zó an, hogy a változtatást engedélyezi-e.

10.  §

(1) Akk re di tált vizs gáz ta tó az le het, aki az adott nyelv bõl
a) Ma gyar or szá gon szer zett, vagy
b) az adott nyel vet hi va ta los nyelv ként hasz ná ló or -

szág ban ki ál lí tott és Ma gyar or szá gon elismert, vagy
c) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség hez tar to zó or szág ban

ki ál lí tott és Ma gyar or szá gon elismert
egye te mi szin tû nyelv- és iro da lom sza kos ta ná ri, vagy fõ -
is ko lai szin tû nyelv- és iro da lom sza kos ta ná ri, nyelv ta ná ri 
szak kép zett sé get iga zo ló ok le vél lel, il let ve ide gen -
nyelv-sza kos ta ná ri szak kép zett sé get iga zo ló mes ter fo ko -
zat tal ren del ke zik, és az ok le vél ki ál lí tá sát köve tõen leg -
alább há rom éves nyelv ok ta tá si, és a nyelv ok ta tás te rü le tén 
szer zett leg alább há rom éves vizs gáz ta tá si ta pasz ta la tot tud 
iga zol ni.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja al kal ma zá sá ban az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség hez tar to zó or szág nak mi nõ sül az
Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam, to váb bá az az 
ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és
tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján, a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás joga te kin te té ben, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos
jog ál lást él vez.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés tõl el té rõ en,
azon nyel vek ese té ben, ame lyek bõl Ma gyar or szá gon
nincs nyelv ta nár kép zés, vizs gáz ta tó le het, aki fel sõ fo kú
pe da gó gi ai szak kép zett ség gel, az adott nyelv bõl ál la mi lag
el is mert fel sõ fo kú (C1 szin tû) nyelv vizs gá val, a nyelv ok -
ta tás te rü le tén szer zett leg alább egy éves vizs gáz ta tá si és
két éves nyelv ok ta tá si ta pasz ta lat tal ren del ke zik.

(4) Szak nyel vi vizs gák ese té ben az (1) és (3) be kez dés -
ben fog lal tak tól el té rõ en vizs gáz ta tó az le het, aki az adott
nyel vet hi va ta los nyelv ként hasz ná ló or szág ban vagy Ma -
gyar or szá gon szer zett, a szak nyel vi vizs ga rend szer nek

meg fe le lõ szak irá nyú ok le vél lel, to váb bá ál la mi lag el is -
mert vagy az zal egyen ér té kû fel sõ fo kú ál ta lá nos vagy
szak nyel vi nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal ren del ke zik, il -
letve igazolni tudja magas szintû szaknyelvi ismereteit.

11.  §

(1) Az akk re di tá ci ós el já rás so rán – mind a vizs ga köz -
pont, mind a vizs ga rend szer akk re di tá ci ó já nak ese té ben –
szak ér tõi meg bí zást kap hat az a sze mély, aki a 10.  §-ban
fog lal tak nak meg fe lel, az akk re di tá ci ó ért fo lya mo dó vizs -
ga köz pont tal mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban nem áll, és a vizsgarendszer 
kidolgozásában nem vett részt.

(2) Vizs ga rend szer ki egé szí té se is ké rel mez he tõ,
amennyi ben a vizs ga köz pont akk re di tált vizs ga rend sze rét
újabb nyelv vel kívánja kiegészíteni.

(3) Nyelv vizs ga le té te lé re jog sza bály vagy bel sõ sza -
bály zat ál tal kö te le zett köz al kal ma zot ti, il let ve köz tiszt vi -
se lõi kör szá má ra, mi nisz té ri u mok bel sõ szer ve ze ti egy sé -
gei ál tal vég zett, il let ve szer ve zett szak nyel vi nyelv vizs -
gák ese tén, csak a nyelv vizs ga rend szert, va la mint a kí vánt
nyel ve ket kell akk re di tál tat ni. E vizs gáz ta tói he lyek csak
a kö te le zet ti kör szá má ra szer vez nek nyelv vizs gá kat.
E szak nyel vi vizs gák ál la mi lag el is mert szak nyel vi vizs -
gá nak mi nõ sül nek.

(4) A jog erõs akk re di tá ci ós ha tá ro za tot a Hi va tal hon -
lap ján köz zé kell ten ni. Az akk re di tá ció vissza vo ná sig
érvényes.

(5) A Hi va tal a nyelv vizs gáz ta tás sal kap cso la to san be -
folyt sa ját tárgy évi be vé te lé nek leg alább 10 és leg fel jebb
25%-át, a tárgy évet kö ve tõ év ben, a nyelv ok ta tás, il let ve
nyelv vizs gáz ta tás fej lesz té sé vel kapcsolatos feladatokra
fordítja.

12.  §

(1) A Hi va tal, il let ve az ál ta la ki ren delt szak ér tõk a vizs -
ga köz pon to kat, vizs ga rend sze re ket, vizs ga he lye ket leg -
alább két éven ként el len õr zik.

(2) Az el len õr zést vég zõ sze mé lyek az el len õr zés so rán
a vizs ga köz pont és vizs ga hely szak mai mû kö dé sé re vo nat -
ko zó ira tok ba be te kint het nek, a vizs gá kon részt ve het nek,
és a vizs gáz ta tók nak, il let ve a vizs gá zók nak kér dé se ket te -
het nek fel. Az el len õr zés so rán a Hi va tal a vizs gá kon fel -
hasz nált írás be li fel adat la po kat a vizs ga köz pont tól be kér -
he ti az zal, hogy a fel adat la pok ba a Hi va tal nak az el len õr -
zés ben részt vevõ köz tiszt vi se lõ je, il let ve az el já rás so rán
ki ren delt szak ér tõ te kint het be.

(3) Ha az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer, hogy az
akk re di tált vizs ga köz pont, a vizs ga rend szer egé sze, il let ve 
ré sze, vagy a vizs ga hely nem fe lel meg az akk re di tá ció
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felté te le i nek, ille tõ leg, ha az el len õr zést le foly ta tó bi zott -
ság az akk re di tá ció alap já ul szol gá ló do ku men tu mok ban
fog lal tak tól el té rõ mû kö dést ta pasz tal, a Hi va tal a vizs ga -
köz pon tot ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja a jog sza bály sér tés
meg szün te té sé re. Ha a vizs ga köz pont a fel hí vás ban fog lal -
tak nak ha tár idõn be lül nem tesz ele get, az el len õr zés ered -
mé nyes le foly ta tá sát aka dá lyoz za, to váb bá is mé telt vagy
sú lyos jog sza bály sér tés ese tén a Hi va tal az akk re di tá ci ót
fel füg geszt he ti. A Hi va tal az akk re di tá ci ót vissza von ja a
vizs ga ered mé nyé re köz vet le nül ki ha tó, sú lyos és is mé -
telt sza bály sér tés ese tén. Az akk re di tá ció fel füg gesz té sé -
rõl, illet ve vissza vo ná sá ról a Hi va tal ha tá ro za tot hoz.
Ebben ren del kez nie kell a vissza vo nás, il let ve fel füg gesz -
tés  miatt szükséges pénzügyi, jogi és szervezési kérdések
rendezésének módjáról. Az akkreditáció visszavonásáról
 szóló jogerõs határozatot a Hivatal honlapján közzé kell
tenni.

A külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok
honosítása

13.  §

(1) Ho no sí ta ni kül föl di nyelv vizs ga köz pont egy nyel vû,
ál ta lá nos, il let ve szak nyel vi tí pu sú nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vá nyát lehet.

(2) A ho no sí tá si el já rás két fé le:

a) ál ta lá nos ho no sí tá si el já rás,

b) egye di ho no sí tá si el já rás.

(3) Ál ta lá nos ho no sí tá si el já rás ke re té ben egy nyel vû,
kül föl di nyelv vizs ga-bi zo nyít ványt, ál la mi lag el is mert
nyelv vizs ga-bi zo nyít vány ra le het honosítani abban az
esetben, ha

a) a kül föl di nyelv vizs ga rend szer Ma gyar or szá gon akk -
re di tá ci ós ha tá ro zat tal ren del ke zik, és a nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vány az akk re di tá ci ós ha tá ro zat dá tu ma elõtt Ma gyar -
or szá gon ke rült ki ál lí tás ra;

b) a kül föl di nyelv vizs ga rend szer Ma gyar or szá gon
akk re di tá ci ós ha tá ro zat tal ren del ke zik, és a ké rel me zõ
a ho no sí tan dó nyelv vizs ga-bi zo nyít ványt kül föl dön sze -
rez te;

c) a kül föl di nyelv vizs ga rend szer Ma gyar or szá gon
akk re di tá ci ós ha tá ro zat tal nem ren del ke zik, de a Hi va tal a
kül föl di vizs ga kö ve tel mé nye i nek meg vizs gá lá sa és an nak 
a ha zai kö ve tel mény rend szer rel  való össze ve té se után
meg ál la pí tot ta, és a (4) be kez dés sze rint köz zé tet te az
adott kül föl di vizs ga köz pont nyelvvizsga- bizonyít vá -
nyának ho no sít ha tó sá gát.

(4) A Hi va tal min den év ja nu ár 31-ig tá jé koz ta tá sul
köz zé te szi a hon lap ján azon kül föl di vizs ga köz pon tok ál -
tal ki adott nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok lis tá ját, ame lyek
ál ta lá nos ho no sí tá si el já rás ban ho no sít ha tók.

(5) Egye di ho no sí tá si el já rás ke re té ben, Ma gyar or szá -
gon vizs ga te vé keny sé get nem foly ta tó, kül föl di szer ve zet
ál tal, 2000. ja nu ár 1. után ki ál lí tott vizs ga bi zo nyít vány ál -
la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyá ho no sít ha tó. 
A ho no sít ha tó ság meg ál la pí tá sá hoz a Hi va tal meg ke res he -
ti a bi zo nyít ványt ki ál lí tó szer ve ze tet, vagy más hi va ta los
szer vet, to váb bá szak ér tõt ve het igény be.

(6) A ho no sí tá si el já rás ké re lem re in dul. A ké rel met a
Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni. A ké re lem ben meg kell je löl ni
a nyelv vizs ga ho no sít tat ni kért szint jét, faj tá ját, il let ve tí pu -
sát. Amennyi ben a ké rel me zõ egy nyel vû bi zo nyít vá nyát
két nyel vû, ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal
egyen ér té kû re kí ván ja ho no sí ta ni, ki egé szí tõ vizs gát tesz a
(8) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

(7) A ké re lem hez csa tol ni kell a kül föl di nyelvvizsga-
 bizonyítvány

a) hi te les má so la tát,
b) egye di el já rás ese tén a kül föl di nyelv vizs ga-bi zo -

nyít vány hi te les fordítását,
c) a ho no sí tá si el já rás dí já nak a Hi va tal szám lá já ra tör tént

befi ze té sé nek iga zo lá sát.

(8) A ho no sí tá si el já rás so rán a Hi va tal a ké re lem alap -
ján meg vizs gál ja a kül föl di nyelv vizs ga-bi zo nyít vány ál tal 
ta nú sí tott, 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kész sé gek
meg lé tét és ha va la mely kész ség mé ré sét a bi zo nyít vány
nem ta nú sít ja, a kül föl di bi zo nyít vány ho no sí tá sát ki egé -
szí tõ vizs ga le té te lé hez köti. Ki egé szí tõ vizs ga elõ írása
ese tén a ha tá ro zat ban ren del kez ni kell a vizsga letételének
határidejérõl és a vizsgáztató nyelvvizsgaközpontról.

(9) A kül föl di bi zo nyít vány ho no sít ha tó sá gá ról a Hi va -
tal ha tá ro za tot hoz, amely ben meg ál la pít ja, hogy a kül föl di 
nyelv vizs ga-bi zo nyít vány a ké re lem ben sze rep lõ szint,
faj ta, il let ve tí pus sze rint Ma gyar or szá gon ál la mi lag el is -
mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal egyen ér té kû nek mi -
nõsül-e.

(10) A ho no sí tá si ha tá ro zat csak az ere de ti kül föl di
nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal együtt érvényes.

(11) A szin tek be so ro lá sa a KER alap ján, a Ma gyar or -
szá gon akk re di tált ál la mi lag el is mert nyelv vizs gák hoz, il -
let ve azok szint je i hez vi szo nyít va tör té nik.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratok

14.  §

(1) Az ide gen nyel ven foly ta tott és be fe je zett ta nul má -
nyo kat iga zo ló, ál la mi lag el is mert, kül föl di köz ok ta tá si in -
téz mény ben szer zett érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ál la mi -
lag el is mert, kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer zett
ok le vél, az ok ta tás nyel ve szem pont já ból, ál la mi lag el is -
mert ál ta lá nos, egy nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv -
vizs gá nak fe lel meg. A kül föl di ok le vél az el is mert vagy ho -
no sí tott szak kép zett ség alap ján, il let ve az a kül földi bi zo -
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nyít vány, amely olyan szak ké pe sí tést ta nú sít, amely Ma -
gyar or szá gon meg sze rez he tõ, érett sé gi vizs gá hoz kö tött
szak ké pe sí tés ként is mer tek el, ál la mi lag el is mert szak -
nyel vi, egy nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs -
gának fe lel meg.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en, a ma -
gyar or szá gi vagy kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ben élõ,
vagy holt ide gen nyelv sza kon szer zett böl csész, va la mint
élõ vagy holt ide gen nyelv és iro da lom sza kos ta ná ri,
nyelv ta ná ri, ide gen nyelv-sza kos mes ter fo ko zat tal ren del -
ke zõ ta ná ri, to váb bá ta ní tó sza kon ide gen nyelv mû velt -
ség te rü le ten szer zett ta ní tói ok le vél, ki zá ró lag a ta nult ide -
gen nyelv szem pont já ból fe lel meg ál la mi lag el is mert, ál -
ta lá nos, Ma gyar or szá gon szer zett ok le vél ese tén ál ta lá nos, 
két nyel vû, kül föl dön szer zett ok le vél ese tén ál ta lá nos,
egy nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs gá nak.
Az ide gen nyelv-alap sza kos böl csész ide gen nyelv szak -
kép zett sé get iga zo ló ok le vél, a szak kép zett ség ben je lölt
nyelv szem pont já ból fe lel meg ál la mi lag el is mert, Ma -
gyar or szá gon szer zett ok le vél ese tén ál ta lá nos, két nyel vû,
kül föl dön szer zett ok le vél ese tén ál ta lá nos, egy nyel vû,
komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs gá nak. Az alap sza kos
böl csész ide gen nyelv szak irányt je lö lõ ok le vél, a szak -
irány ban ta nult nyelv szem pont já ból, a kép zé si és ki me ne -
ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott nyel vi ki me ne ti szint -
nek meg fe le lõ szin tû, Ma gyar or szá gon szer zett ok le vél
ese tén ál ta lá nos, két nyel vû, kül föl dön szer zett ok le vél ese -
tén ál ta lá nos, egy nyel vû, komp lex tí pu sú nyelv vizs ga-bi -
zo nyít vánnyal egyenértékû.

(3) Ma gyar or szá gon fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nem -
ze ti sé gi ta ná ri, nem ze ti sé gi ta ní tói, nem ze ti sé gi óvo da pe -
da gó gu si sza kon meg kez dett és ott be fe je zett ta nul má nyo -
kat iga zo ló bi zo nyít vány, ok le vél, az ok ta tá si in téz mény
ok ta tá si nyel ve szem pont já ból ál la mi lag el is mert, ál ta lá -
nos, két nyel vû komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs gá nak
fe lel meg.

(4) A kül föl dön vagy Ma gyar or szá gon szer zett nem zet -
kö zi érett sé gi bi zo nyít vány az ok ta tás nyel vén, ál la mi lag
el is mert ál ta lá nos, egy nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ fo kú
nyelv vizs gá nak fe lel meg.

(5) Nem ma gyar ál lam pol gá rok ese té ben, ma gyar köz -
ok ta tá si, il let ve fel sõ ok ta tá si in téz mény ben, ma gyar nyel -
ven foly ta tott és be fe je zett ta nul má nyo kat iga zo ló érett sé -
gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél, ál la mi lag el is mert ma -
gyar, mint ide gen nyelv egy nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ -
fo kú nyelv vizs gá nak fe lel meg.

(6) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben ide gen nyel ven foly ta tott és be fe je zett ta nul má nyo kat
iga zo ló ok le vél – az ok ta tás nyel ve szem pont já ból – ál la mi -
lag el is mert, egy nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv -
vizs gá nak fe lel meg.

(7) Si ke re sen be fe je zett érett sé gi vizs ga ese tén az ide -
gen nyel vi érett sé gi vizs ga, az érett sé gi vizs ga sza bály zat -
ról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rin ti vizs ga ered mé nye az ál la mi lag el is mert

nyelv vizs gá val, az el ért vizs ga ered ményt iga zo ló érett sé gi
bi zo nyít vány pe dig az ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi -
zo nyít vánnyal egyen ér té kû.

(8) A szak for dí tó és tol mács ké pe sí tés meg szer zé sé nek
fel té te le i rõl  szóló 7/1986. (VI. 26.) MM ren de let, il let ve a
szak irá nyú to vább kép zé si ren de le tek elõ írásai sze rint, va -
la mint mi nisz te ri en ge dély alap ján foly ta tott, és be fe je zett
szak for dí tó vagy szak for dí tó és tol mács kép zés be fe je zé se -
ként ki ál lí tott ok le vél, il let ve ké pe sí tõ bi zo nyít vány – a ta -
nult nyelv szem pont já ból – ál la mi lag el is mert, szak nyel vi,
két nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs gá nak fe lel
meg. A for dí tó és tol mács mes ter sza kos ok le vél – a ta nult
nyelv szem pont já ból – ál la mi lag el is mert, ál ta lá nos, két -
nyel vû, komp lex tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs gá nak felel
meg.

Záró rendelkezések

15.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen be nyúj tott ké rel mek re kell alkalmazni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti

a) az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let, az azt mó -
do sí tó 166/2000. (IX. 29.) Korm. ren de let, 300/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let, 39/2003. (III. 27.) Korm. ren de -
let és 95/2005. (V. 21.) Korm. ren de let, az Ok ta tá si Hi va -
tal ról  szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 39.  §
e) pont ja;

b) a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen nyelv-tu dást iga zo ló
nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma gyar or szá gon tör té nõ ho -
no sí tá sá ról  szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM ren de let
1–4.  §-a, 7–9.  §-a, a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen nyelv-tu -
dást iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma gyar or szá -
gon tör té nõ ho no sí tá sá ról  szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2002. (V. 17.) OM ren de -
let, 16/2006. (IV. 6.) OM ren de let, az Or szá gos szak ér tõi,
az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi
és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la -
mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.)
OM ren de let és a kül föl dön ki ál lí tott, ide gen nyelv-tu dást
iga zo ló nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma gyar or szá gon tör -
té nõ ho no sí tá sá ról  szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/2007. (III. 23.) OKM ren de let, az
ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga rend szer nyelv vizs ga dí ja i -
nak, akk re di tá ci ós el já rá sa i nak és az ide gen nyelv-tu dást
iga zo ló ál la mi lag el is mert nyelv vizs gák ho no sí tá si el já rá -
sa i nak dí ja i val kap cso la tos egyes OM ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 33/2004. (XII. 16.) OM ren de let, a Pro fesszo -
rok Háza szer ve ze ti át ala kí tá sá val össze füg gõ egyes ok ta -
tá si tár gyú ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 37/2004.
(XII. 25.) OM ren de let, az ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga
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egy sé ges kö ve tel mény rend sze ré rõl és an nak fe lül vizs gá la -
tá ról, az akk re di tá ci ós el já rás ról, va la mint a nyelv vizs ga
dí ja i nak mó do sí tá sá ról  szóló 30/1999. (VII. 21.) OM ren de -
let 1–15.  §-a és 3. szá mú mel lék le te, a 30/1999. (VII. 21.)
OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2002. (V. 11.) OM
ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ok ta tá -
si Hi va tal ról  szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
39.  §-ának a) pont já ban a „fel leb be zé sek” szö veg rész he -
lyé be a „pa na szok” szö veg rész, 39.  §-ának f) pont já ban az
„anya könyv” szö veg rész he lyé be a „nyelv vizs ga-anya -
könyv” szövegrész lép.

(4) E ren de let a ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki bo csá tott 
nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok ér vé nyes sé gét nem érinti.

(5) A Nyelv vizs gát Akk re di tá ló Tes tü let tag sá gá ra vo -
nat ko zó pá lyá za ti fel hí vást a Hi va tal e ren de let ha tály ba lé -

pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül köz zé te szi, a pá lyá zat meg je -
le né sé tõl szá mí tott 60 napon belül a Testületet létrehozza.

(6) Az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let alap ján
akk re di tált, il let ve egyen ér té kû sí tett vizs ga köz pon tok nak
2009. ja nu ár 1-jé ig fe lül kell vizs gál ni uk és át kell ala kí ta -
ni uk vizs ga rend sze re i ket és mû kö dé si fel té te le i ket e jog -
sza bály ren del ke zé se i nek meg fele lõen.

(7) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha tá -
lyát vesz ti a (2)–(3) be kez dés. A ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 91. na pon ha tá lyát vesz ti az (5) be kez dés.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

Egye sít he tõ rész vizs gák tí pu sai  Egyen ér té kû vizs ga tí pus

 Ál ta lá nos egy nyel vû szó be li  és  Ál ta lá nos egy nyel vû írás be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos két nyel vû szó be li  és  Ál ta lá nos két nyel vû írás be li  Ál ta lá nos két nyel vû komp lex 

 Ál ta lá nos egy nyel vû szó be li  és  Ál ta lá nos két nyel vû írás be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex 

 Ál ta lá nos egy nyel vû írás be li  és  Ál ta lá nos két nyel vû szó be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex 

 Ál ta lá nos egy nyel vû szó be li  és  Szak nyel vi egy nyel vû írás be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos egy nyel vû írás be li  és  Szak nyel vi egy nyel vû szó be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos két nyel vû szó be li  és  Szak nyel vi két nyel vû írás be li  Ál ta lá nos két nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos két nyel vû írás be li  és  Szak nyel vi két nyel vû szó be li  Ál ta lá nos két nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos egy nyel vû szó be li  és  Szak nyel vi két nyel vû írás be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos egy nyel vû írás be li  és  Szak nyel vi két nyel vû szó be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos két nyel vû szó be li  és  Szak nyel vi egy nyel vû írás be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex

 Ál ta lá nos két nyel vû írás be li  és  Szak nyel vi egy nyel vû szó be li  Ál ta lá nos egy nyel vû komp lex

 Szak nyel vi egy nyel vû szó be li  és  Szak nyel vi egy nyel vû írás be li  Szak nyel vi egy nyel vû komp lex

 Szak nyel vi két nyel vû szó be li  és  Szak nyel vi két nyel vû írás be li  Szak nyel vi két nyel vû komp lex

 Szak nyel vi egy nyel vû szó be li  és  Szak nyel vi két nyel vû írás be li  Szak nyel vi egy nyel vû komp lex

 Szak nyel vi egy nyel vû írás be li  és  Szak nyel vi két nyel vû szó be li  Szak nyel vi egy nyel vû komp lex



2. számú melléklet 
a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

1. Alap fo kú (B1 szin tû) nyelv tu dást mérõ vizs ga

1.1. A B1 szin tû nyelv tu dást mérõ nyelv vizs gán a min -
den na pi élet hely ze tek ben és/vagy szak mai te vé keny ség
so rán elõ for du ló egy sze rû, ide gen nyel vi kom mu ni ká ci ó hoz
szük sé ges ide gen nyelv-is me ret meg lé tét kell fel mér ni.

1.2. A vizs ga az aláb bi nyel vi kész sé gek és kom pe ten ci ák
vizs gá la tá ra irá nyul:

a) a nyelv hasz ná ló meg ér ti az olyan las sú és vi lá gos
köz nyel vi be szé det, amely jól is mert té mák ról szól (pl.
csa lád, ott hon, sza bad idõ, mun ka hely stb.). Ap róbb fél re -
ér té sek még gya ko ri ak; tem pó vál tás nál prob lé mák adód -
hat nak;

b) a nyelv hasz ná ló re a gál a hoz zá in té zett be széd re,
nem ve szí ti el a tár sal gás fo na lát. Ké pes ki fe jez ni ele mi
igé nye it, de idõn ként pon tat la nul be szél, elég sok szü net tel;

c) a nyelv hasz ná ló meg ér ti az egy sze rû írá sos szö ve ge -
ket, mert ak tív, mi ni mum-szó kin csén túl me nõ en ren del ke -
zik ará nyos, passzív tar to mánnyal, va la mint is me ri a cél -
nyelv alap ve tõ szer ke ze te it;

d) a nyelv hasz ná ló ké pes a szá má ra is me rõs té mák ban
egy sze rû szö ve get lét re hoz ni és írás ban rög zí te ni;

e) a nyelv hasz ná ló is me ri a cél nyel vû be széd kö zös ség
leg ele mibb min den na pi kom mu ni ká ci ós és kul tu rá lis szo -
ká sa it, kon ven ci ó it;

f) két nyel vû vizs gák ese tén a nyelv hasz ná ló ké pes egy -
sze rû cél nyel vû szö ve gek ma gyar nyel vû for dí tá sá ra, il let ve 
ma gyar szö ve gek vi szony lag pon tos, cél nyel vû köz ve tí té sé -
re. Utób bi tar tal maz hat ala ki, nyelv ta ni, le xi kai hi bá kat, de
sú lyos in for má ci ós hi bát nem.

2. Kö zép fo kú (B2 szin tû) nyelv tu dást mérõ vizs ga kö ve -
tel mé nyei

2.1. A B2 szin tû nyelv tu dást mérõ nyelv vizs gán a min -
den na pi élet és/vagy szak mai te vé keny ség so rán elõ for du -
ló, az ön ál ló ide gen nyel vi kom mu ni ká ci ó hoz szük sé ges
ide gen nyelv-is me ret meg lé tét kell fel mér ni.

2.2. A vizs ga az aláb bi nyel vi kész sé gek, és kom pe ten ci ák
vizs gá la tá ra irá nyul hat:

a) a nyelv hasz ná ló meg ér ti a szó be li kom mu ni ká ció lé -
nye gét, jel le gét, de elõ for dul hat nak olyan lé nyeg te len
rész le tek, ame lye ket nem ért meg pon to san. Ezen kész sé -
gét a gya ko ri tár sal gá si té má kon túl me nõ en, szak te rü le -
tének meg fe le lõ szak nyel vi té mák ban is ké pes érvénye -
síteni;

b) a nyelv hasz ná ló ké pes fo lya ma tos, vál to za tos és ter -
mé sze tes in ter ak ci ó ba lép ni anya nyel vû part ner rel is, nem
kell a sza va kat ke res gél nie. Ke rü li azon ban az el von tabb
le xi kai sí ko kat, be szé de nem idi o ma ti kus;

c) a nyelv hasz ná ló össze tet tebb és el von tabb írott szö -
ve ge ket is meg ért, dur va fél re ér tés nem for dul elõ;

d) a nyelv hasz ná ló ké pes vi lá gos és rész le tek be menõ
szö ve get al kot ni, vé le mé nyét ki fej te ni, egy sze rû en ér vel -
ni, va la mint elem zé se ket foly tat ni gya ko ri ál ta lá nos, il let -
ve szá má ra is mert szak mai té ma kö rök ben. Nyelv hasz ná la -
ta azon ban tar tal maz hat sti lisz ti kai hi bá kat, a nyel vi meg -
fo gal ma zás idõn ként le het aka do zó;

e) a nyelv hasz ná ló is me ri a cél nyel vû be széd kö zös ség
leg fon to sabb min den na pi kom mu ni ká ci ós és kul tu rá lis szo -
kásait, kon ven ci ó it;

f) két nyel vû vizs ga ese tén a nyelv hasz ná ló köz ve tí ti az
össze tet tebb és el von tabb ál ta lá nos és szak mai szö ve ge -
ket. Ma gyar ra for dí tá sai, tö mö rí té sei gya kor lott ság ról és
stí lus ér zék rõl ta nús kod nak. Cél nyel vû for dí tá sai, tö mö rí -
té sei – bár nyelv ta ni lag és leg több ször le xi ka i lag is he lye -
sek – gyak ran tar tal maz hat nak sti lisz ti kai hi bá kat, a szo -
kásos ki fe je zés he lyett kö rül írá so kat.

3. Fel sõ fo kú (C1 szin tû) nyelv tu dást mérõ vizs ga kö ve -
tel mé nyei

3.1. A C1 szin tû nyelv tu dást mérõ nyelv vizs gán a min -
den na pi élet hely ze tek ben és/vagy szak mai te vé keny ség
so rán elõ for du ló tet szõ le ges, és tel jes ide gen nyel vi kom -
mu ni ká ci ó hoz szük sé ges biz ton sá gos, a cél nyelv tel jes
esz köz tá rát ál ta lá ban he lye sen al kal ma zó idegennyelv-
 ismeret meg lé tét kell fel mér ni.

3.2. A vizs ga az aláb bi nyel vi kész sé gek, és kom pe ten ci ák
vizs gá la tá ra irá nyul hat:

a) a nyelv hasz ná ló egé szé ben és rész le te i ben is meg ért
igé nyes, vál to za tos és hosszú szó be li meg nyi lat ko zá so kat
is, amely fel té te le zi a rej tett je len tés tar tal mak meg ér -
tését is;

b) a nyelv hasz ná ló fo lya ma to san, jól ta gol tan, za va ró
ak cen tus nél kül, pon tos hang sú lyok kal és több nyi re he lyes 
in to ná ci ó val be szél. A cél nyelv re jel lem zõ bo nyo lul tabb
szer ke ze te ket, ál lan dó sult szó kap cso la to kat ter mé sze tes
rit mus ban hasz nál ja. El von tabb té mák ról is fo lya ma to san
– ha nem is szak sze rû en – tár sa log;

c) a nyelv hasz ná ló szö veg ér té se vál to za tos té má jú és
stí lu sú írott szö ve gek ese tén is ma ga biz tos, fel is me ri a lé -
nye ges stí lus je gye ket;

d) a nyelv ta nu ló ké pes mind ál ta lá nos, mind szak mai,
mind ta nul má nyi cé lok ból vi lá gos, rész le tes, jól szer kesz -
tett – a cél nyelv szel le mé nek meg fe le lõ – gya kor la ti lag hi -
ba men tes szö ve get al kot ni;

e) a nyelv hasz ná ló is me ri az iro dal mi köz nyel vet, fel is -
me ri a nem-stan dard nyelv vál to za to kat és jár tas sá ga se gít -
sé gé vel ké pes be tar ta ni a cél nyelv nyel vi-kul tu rá lis szo -
kása it, kon ven ci ó it;

f) két nyel vû vizs ga ese tén a nyelv hasz ná ló az ere de ti
szö veg in for má ci ós tar tal mát ma ra dék ta la nul, ár nyalt
magyar ság gal és a meg fe le lõ re gisz ter ben adja vissza.
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Célnyel vû for dí tás, tö mö rí tés ké szí té se ese tén a cél nyelv
nyel vi-kul tu rá lis nor má i nak meg fele lõen, vi lá gos és gör -
dü lé keny stí lus ban köz ve tít.

A Kormány
157/2008. (VI. 10.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj jo go sult ság
fel té te le i vel ren del ke zõ, he lyi ön kor mány za tok nál

al kal ma zott köz tiszt vi se lõk fel men té sé hez kap cso ló dó
egyes ki fi ze té sek tá mo ga tá sá ról

A Kor mány – az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, va la -
mint az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont -
já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében – a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a he lyi ön kor mány za -
tok, a te le pü lé si, il let ve te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a továb -
biakban együtt: he lyi ön kor mány za tok) ré szé re 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.) 17. §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja sze -
rint a köz tiszt vi se lõ ál tal be nyúj tott fel men té si ké re lem
alap ján 2008. ja nu ár 1-je és má jus 1-je kö zött kö zölt fel -
men té sek kel össze füg gõ en ke let ke zett – tel je sí tett, il let ve
tel je sí ten dõ –, e ren de let 2. §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ki fi ze té se ket.

2. §

(1) A tá mo ga tás ki zá ró lag az e ren de let 1. §-ában meg -
ha tá ro zott ese tek ben a jog sza bály sze rint fi ze ten dõ fel -
men té si idõ fe lé re járó át lag ke re set re és a vég ki elé gí tés tel -
jes össze gé re, va la mint az ezek hez kap cso ló dó mun ka -
adókat ter he lõ já ru lé kok ra igé nyel he tõ és hasz nál ha tó fel.

(2) A tá mo ga tás az e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti adat la pok ki töl té sé vel igé nyel he tõ. Az 1. szá mú
mel lék le tet min den érin tett köz tiszt vi se lõ re ki kell töl te ni,
eh hez csa tol ni szük sé ges a fel men té si ok irat hi te les má so -
la tá nak egy pél dá nyát is.

(3) A fel men té si idõ fe lé re járó ha von kén ti ki fi ze té si kö te -
le zett sé get a tel je sí tés hó nap ja i nak meg fe le lõ en kell rend re
sze re pel tet ni.

(4) A vég ki elé gí tés össze gét a fel men té si idõ utol só hó -
nap já ra járó ki fi ze té si kö te le zett ség gel azo nos hó nap ra
kell üte mez ni.

(5) A 2008. jú li u si ütem ben kell sze re pel tet ni az ad dig
idõ ará nyo san fel hal mo zó dott ki fi ze té si kö te le zett sé ge ket.

(6) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ra a he lyi
ön kor mány zat azon köz tiszt vi se lõ után nem nyújt hat be
igényt, aki után a he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis -
tér sé gi tár su lá sok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso -
la tos egy sze ri költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sé nek, dön -
té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész -
le tes fel té te le i rõl szó ló 15/2008. (III. 27.) ÖTM ren de let
sze rint tá mo ga tás ban ré sze sül.

3. §

(1) A he lyi ön kor mány zat az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
köz tiszt vi se lõi egyé ni adat la pot az e ren de let 2. §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott do ku men tum mal együtt
kö te les meg õriz ni. A he lyi ön kor mány zat a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti he lyi ön kor mány za ti össze sí tõ adat la pot
2008. jú ni us 20-áig – elekt ro ni kus úton és egy pél dány ban
pa pír ala pon is – to váb bít ja a Ma gyar Ál lam kincs tár
 Regionális Igaz ga tó sá ga il le té kes me gyei szer ve ze ti egy -
sé gé hez (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság). Az igény be je len -
té si ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 64/B. §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti, va la mint az e ren de let 2. §-ának
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel vizs gá la tát kö ve -
tõ en a me gyén ként össze sí tett tá mo ga tá si igé nyek rõl 2008. 
jú li us 4-éig – elekt ro ni kus úton és egy pél dány ban pa pír
ala pon is – ön kor mány zat so ros adat szol gál ta tást nyújt az
Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖM)
 részére a 3. szá mú mel lék let sze rin ti me gyei össze sí tõ adat -
la pon.

(3) Az ÖM utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam -
kincs tár a he lyi ön kor mány za tok ré szé re a 3. szá mú mel -
lék let ben kö zölt ada tok alap ján a net tó fi nan szí ro zás ban
fo lyó sít ja az össze ge ket. Az elsõ fo lyó sí tás a 2008. jú li us
havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben tör té nik. A jú li us havi
fi nan szí ro zás tar tal maz za az ad dig idõ ará nyo san fel hal mo -
zó dott tá mo ga tás össze ge it. Ezt kö ve tõ en a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sa ha von ta tör té nik.

4. §

(1) A he lyi ön kor mány zat a köz pon to sí tott elõ irány za -
tok ra vo nat ko zó sza bá lyok, il let ve az Áht. 64/B. §-ának
(1) és (2) be kez dé se alap ján, ha a tá mo ga tást vagy an nak
egy ré szét jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je -
lölt fel adat ra hasz nál ta fel, vagy a tá mo ga tás igény lé sé hez
va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor
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a) év köz ben az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖM-nél
 haladéktalanul le mond a jog ta la nul igény be vett összeg rõl, 
a már át utalt összeg vissza vo nás ra ke rül a kö vet ke zõ havi
– de még tárgy évi – net tó fi nan szí ro zás ke re té ben, és a le -
mon dás nak meg fe le lõ en mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat,

b) az év végi el szá mo lás ke re té ben be fi ze tés sel tel je sí ti
a több let-igény be vé tel bõl adó dó kö te le zett sé gét.

(2) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.
Az év végi el szá mo lás so rán a tény le ges ki fi ze tést iga zo ló
do ku men tu mo kat is csa tol ni szük sé ges.

(3) Amennyi ben a tény le ge sen iga zolt összeg az igény -
lés ben sze re pel te tett összeg nél ma ga sabb, a kü lön bö zet
igény lé sé re le he tõ ség nincs.

5. §

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

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

6. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 587



1. számú melléklet a 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelethez

588
M

U
N

K
A

Ü
G

Y
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
6.szám

Helyi önkormányzat neve: 
KSH kódja: 

 KÖZTISZTVISEL  EGYÉNI ADATLAPJA
  a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. §-a (2) bekezdésének f)  pontja szerinti felmentéssel összefügg

támogatási igény megtérítéséhez

Köztisztvisel  neve:m Születési ideje:m

Közszolgálati jogviszonyának id tartama:m

Felmentési idejének kezdete:m

Forint

Sor-
szám

A köztisztvisel  részére történ
kifizetési kötelezettség hónapja

2008.

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összege

Végkielégítés
összege

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Végkielégítés
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Igényelt támogatás
összesen

1 2 3 4 5 = 1 + 2 + 3 + 4

1. Július*

2. Augusztus

3. Szeptember

4. Október

5. November

6. December

7. Összesen (1 + … + 6)

Kelt: 2008. ..................................................

P. H.

jegyz , munkaszervezet vezet je  (f )polgármester, közgy lés elnöke,

többcélú kistérségi társulási tanács elnöke

* Ebben a sorban kell szerepeltetni a korábbi hónapokban esedékes és már teljesített kifizetési kötelezettségeket.
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍT  ADATLAP*
  a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. §-a (2) bekezdésének f)  pontja szerinti felmentéssel összefügg

támogatási igény megtérítéséhez

Helyi önkormányzat neve:n KSH kódja:m

címe:n

Az igénylésben szerepeltetett köztisztvisel k száma:n

Forint

Sor-
szám

A köztisztvisel  részére történ
kifizetési kötelezettség hónapja

2008.

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összege

Végkielégítés
összege

Felmentés
id tartamának felére

járó átlagkereset
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Végkielégítés
összegéhez
kapcsolódó

munkaadói járulékok

Igényelt támogatás
összesen

1 2 3 4 5 = 1 + 2 + 3 + 4

1. Július

2. Augusztus

3. Szeptember

4. Október

5. November

6. December

7.
Helyi önkormányzat összesen
(1 + … + 6)

Kelt: 2008. ...................................................

P. H.

jegyz , munkaszervezet vezet je  (f )polgármester, közgy lés elnöke,

többcélú kistérségi társulási tanács elnöke

* Az 1. számú melléklet alapján helyi önkormányzati szinten összesített adatokat kell szerepeltetni.
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MEGYEI ÖSSZESÍT  ADATLAP*
  a 2008. január 1-je és május 1-je között közölt, a Ktv. 17. §-a (2) bekezdésének f)  pontja szerinti felmentéssel összefügg

  támogatási igény megtérítéséhez

Megye neve:n kódja:n

Forint

Helyi önkormányzat
Az igénylésben

Sor- KSH
július augusztus szeptember október november december

éves szinten
szerepeltetett

köztisztvisel k
szám kódja neve

 hónapban
összesen száma (f )

1 2 3 4 5 6 7 = 1 + … + 6 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

.

..

…

Összesen:

Kelt: 2008. ............................................................

P. H.

igazgató

* A 2. számú mellékletekben a helyi önkormányzatok által szerepeltetett adatokkal megegyez en kell kitölteni.

Igényelt támogatás 2008.



A szociális és munkaügyi miniszter
7/2008. (VI. 3.) SZMM

r e n d e l e t e

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  § (2) be kez dés b), c) és h) pont -
já ban, va la mint a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 162.  § (2) be -
kez dés a) és b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b), c) és
e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – az
aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

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  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  §-a
a kö vet ke zõ (13)–(14) be kez dés sel egé szül ki:

„(13) Ha szo ci á lis szol gál ta tás, il let ve el lá tás a gyer me -
kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi 
XXXI. tör vény sze rin ti gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi
el lá tás sal egy in téz mény, szol gál ta tó ke re té ben ke rül meg -
szer ve zés re, az in téz mény ve ze tõi mun ka kört az in téz -
mény, szol gál ta tó ál tal nyúj tott bár me lyik el lá tá si, szol gál -
ta tá si for ma ve ze tõ jé re meg ha tá ro zott, fel sõ fo kú vég zett -
ség kö ré be tar to zó ké pe sí té si elõ írásoknak meg fe le lõ sze -
mély be tölt he ti.

(14) A mód szer ta ni fel ada to kat fel sõ fo kú vég zett ség gel
ren del ke zõ sze mély lát hat ja el.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 101/F.  §-sal egé szül ki:
„101/F.  § Ha több bent la ká sos in téz mé nyi el lá tás ke rül

egy in téz mény ke re té ben meg szer ve zés re, az in téz mény -
ve ze tõi mun ka kört az in téz mény ál tal nyúj tott bár me lyik
el lá tá si for ma ve ze tõ jé re meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ -
írásoknak meg fe le lõ sze mély be tölt he ti.”

3.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

4.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok
igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: Ir.) 1. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

5.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer -
mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak mai
fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let (a továb biak ban: Gyr.) 3.  §-a a kö -
vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Több cé lú in téz mény ben ve ze tõi meg bí zást az kap -
hat, il let ve ve ze tõi mun ka kör be az ne vez he tõ ki, aki
bármely, az in téz mény ál tal biz to sí tott szol gál ta tás, il let ve
el lá tás ve ze tõ jé re meg ha tá ro zott, fel sõ fo kú vég zett ség kö -
ré be tar to zó ké pe sí té si elõ írásoknak meg fe lel.”

6.  §

(1) A Gyr. 47.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti tan fo lya mot
ered mé nye sen el vég zõ sze mély meg szer zi a csa lá di nap -
kö zi el lá tás biz to sí tá sá hoz szük sé ges és elég sé ges ké pe -
sítést.”

(2) A Gyr. 47.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(5) be kez dés je lö lé se
(5)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(4) A mû köd te tõ dön té se alap ján a csa lá di nap kö zi ben
a ren de let 2. szá mú mel lék le té nek II. Ré sze I. Alap el lá tá -
sok 3. Csa lá di nap kö zi pont ja alatt meg ha tá ro zott mun ka -
kö rök lé te sít he tõk. A mun ka kört be töl tõ sze mély nek ered -
mé nye sen el kell vé gez nie az (1) be kez dés d) pont ja sze -
rin ti tan fo lya mot, és ren del kez nie kell a mel lék let ben elõ -
írt ké pe sí tés sel.”

7.  §

A Gyr. 49.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül
ki:

„A ki se gí tõ nek ak kor kell el vé gez nie a 47.  § (1) be kez -
dés d) pont ja sze rin ti tan fo lya mot, ha a szol gál ta tást nyúj tó 
he lyet te sí té sét is el lát ja.”

8.  §

A Gyr. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.
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9.  §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R. és a Gyr. ve ze tõi meg bí zás ra, il let ve an nak fel -
té te le i re vo nat ko zó, e ren de let tel mó do sí tott sza bá lya it a
ha tály ba lé pést köve tõen ki írás ra ke rü lõ pá lyá za tok alap ján 
adott ve ze tõi meg bí zá sok ra kell al kal maz ni.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 50.  § (4)–(5) be kez dé se,
b) 52.  § (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és

b) pont já ban a „ , vi zit dí já nak, kór há zi na pi dí já nak” szö -
veg rész,

c) 52.  § (6) be kez dés b) pont já ban az „ , il let ve a vi zit -
díj, kór há zi na pi díj” szö veg rész,

d) 52.  § (8) és (10) be kez dé sé ben a „ , vi zit díj, kór há zi
na pi díj” szö veg rész.

(4) Az R. 6.  § (6) be kez dés a) pont já ban az „in téz mény”
szö veg rész he lyé be az „in téz mény, in teg rált in téz mény”
szö veg lép.

(5) E ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (3)–(4) be kez dé se és
1–4. szá mú mel lék le te a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti. Ez a be kez dés a ha tály ba lé pést kö ve tõ má so dik 
na pon ha tá lyát vesz ti.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 5/D. pont já ban a „pszi cho ló gus” szö veg rész he lyé be a „pszi cho ló gus, pszi cho pe da -
gó gus” szö veg lép.

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 9. pont já ban az in téz mény ve ze tõi meg bí zás ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del -
ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„in téz mény ve ze tõ fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, köz gaz dász, szo ci á lis me ne dzser, or vos, gyógy pe da gó -
gus, pszi cho ló gus, ok le ve les egész ség ügyi szak ta nár, egész ség ügyi szak ok ta tó, fel sõ fo kú
ápo ló vég zett ség, in té zet ve ze tõ, fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy pe da gó gus vagy igaz ga tás -
szer ve zõ vég zett ség szo ci á lis igaz ga tás szak irá nyú vég zett ség gel, te o ló gus”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 9/A. pont já ban az in téz mény ve ze tõi meg bí zás ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren -
del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„in téz mény ve ze tõ fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, egész ség ügyi me ne dzser, szo ci á lis me ne dzser, in té zet -
ve ze tõ, vé dõ nõ, fel sõ fo kú ápo ló vég zett ség, pszi cho pe da gó gus, gyógy pe da gó gus, pszi cho -
ló gus, men tál hi gi é ni kus, te o ló gus, or vos, fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy pe da gó gus vagy
igaz ga tás szer ve zõ vég zett ség szo ci á lis igaz ga tás szak irá nyú vég zett ség gel, jogász”

4. Az R. 3. szá mú mel lék le te 9/B. pont já nak az in téz mény ve ze tõi meg bí zás ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del -
ke zé sé ben az „igaz ga tás szer ve zõ (szo ci á lis igaz ga tás szak irány)” szö veg rész he lyé be a „fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy
pe da gó gus vagy igaz ga tás szer ve zõ vég zett ség (szo ci á lis igaz ga tás szak irá nyú vég zett ség gel)” szö veg lép.

5. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 9/C. pont já ban az in téz mény ve ze tõi meg bí zás ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren -
del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„in téz mény ve ze tõ fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, men tál hi gi é ni kus, or vos, fel sõ fo kú ápo ló vég zett ség,
in té zet ve ze tõ, pszi cho ló gus, fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy pe da gó gus vagy igaz ga tás szer -
ve zõ vég zett ség szo ci á lis igaz ga tás szak irá nyú vég zett ség gel, men tál hi gi é ni kus, ad dik to ló -
gi ai kon zul táns, szo ci á lis me ne dzser, köz gaz dász, kli ni kai szak pszi cho ló gus, ad dik to ló gi ai 
szak pszi cho ló gus, hu mán erõ for rás me ne dzser, hu mán szer ve zõ, szo ci á lis me ne dzser, jo -
gász, te o ló gus, egész ség ügyi menedzser”

6. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 9/D. pont já ban az in téz mény ve ze tõi meg bí zás ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren -
del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„in téz mény ve ze tõ fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, te o ló gus, pszi cho ló gus, fel sõ fo kú ápo ló vég zett ség, 
or vos, ok le ve les egész ség ügyi szak ta nár, in té zet ve ze tõ, szo ci á lis me ne dzser, fel sõ fo kú
egész ség ügyi vagy pe da gó gus vagy igaz ga tás szer ve zõ vég zett ség szo ci á lis igaz ga tás 
szak irá nyú vég zett ség gel, gyógy pe da gó gus, ad dik to ló gi ai kon zul táns”



7. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek ki egé szí tõ sza bá lyai a kö vet ke zõ e) pont tal egész ül nek ki:
„e) Fel sõ fo kú ápo ló vég zett ség a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló 

289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott ápo lói kép zé sek alap ján szer zett vég zett ség, az egész ség ügyi fel -
sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. ren de let alap ján szer zett ok -
le ve les ápo lói és ápo lói vég zett ség, va la mint az ok le ve les ápo lói vég zett ség gel egyen ér té kû nek mi nõ sí tett egye te mi ok -
le ve les ápo lói vég zett ség.”

2. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let hez

Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló

Dá tum: ...... év ...................... hó nap

El lá tott neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Össze sen

Ki töl té si út mu ta tó:
Az el lá tott neve mel let ti osz lop ba X-et kell ten ni ah hoz a nap tá ri nap hoz, ame lyi ken az ét kez te tést igény be vet te.
Az utol só sor ban szám mal kell össze sí te ni az egy nap ra jutó ét ke zõ ket.
A táb lá zat nak há rom tí pu sát kell na pon ta ve zet ni. Kü lön táb lá zat ban kell ve zet ni a hely ben, az el vi tel lel és a ki szál lí -

tás sal ét ke zõ ket.

Népkonyhán történõ étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló
(sorszámozott és hitelesített)

Dá tum (hó nap, nap) Nép kony hán ét ke zõk szá ma össze sen

        ,,

3. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez

Az Ir. 1. szá mú mel lék le té nek a „Tá jé koz ta tó a ké re lem ki töl té sé hez” ré sze he lyé be a kö vet ke zõk lép nek:

„Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez

I. Sze mé lyi ada tok

Csa lád alatt az egy la kás ban, vagy sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó bent la ká sos szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mény -
ben együtt lakó, ott be je len tett la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ kö ze li hoz zá tar to zók kö zös sé gét kell ér -
te ni. Kö ze li hoz zá tar to zó a jö ve de lem vizs gá lat vo nat ko zá sá ban a há zas társ, az egye nes ág be li ro kon, az örök be fo ga dott,
a mos to ha- és ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó-, a mos to ha- és a ne ve lõ szü lõ, a test vér és az élettárs.
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Egye dül ál ló az a sze mély, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él, ki vé ve, ha élet tár sa van.
A há zas tár sak ak kor te kint he tõk kü lön élõ nek, ha a lak cí mük kü lön bö zõ.

Az idõs ott ho ni el lá tást igény lõ nek csak sa ját sze mé lyi ada ta it kell fel tün tet nie.

II. Jö ve del mi ada tok

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó
– meg szer zett – va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de lem ként figye lembe nem vett be vé telt és az adó men tes jö ve del -
met is, to váb bá az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si
hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, il let ve hoz zá já ru lást kell fi zet ni.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni. A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett összeg ben kell fel tün tet ni. El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, va la mint a fi ze tett tar tás díj. Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ -
sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si 
hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, nyug díj biz -
to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul szol -
gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert költ ség nek mi nõ -
sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban a be vé tel 40%-ával. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ adó évi õs ter me lés bõl
szár ma zó be vé te le nem több a kis ter me lés ér ték ha tá rá nál (illet ve ha ré szé re tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, an nak a fo lyó sí tott
tá mo ga tás sal nö velt össze gé nél), ak kor a be vé tel csök kent he tõ az iga zolt költ sé gek kel, to váb bá a be vé tel 40%-ának
meg fe le lõ összeg gel, vagy a be vé tel 85%-ának, ille tõ leg ál lat te nyész tés ese tén 94%-ának meg fe le lõ összeggel.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve de lem be sem kell be szá mí ta ni a te me té si se gélyt, az al kal man ként adott át me -
ne ti se gélyt, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, az adós ság csök ken té si tá mo ga tást, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tást,
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ke re té ben nyúj tott pénz be li tá mo ga tást, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel let ti pót lé kot, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si dí jat és kü lön el lát mányt, az anya sá gi tá mo ga tást, a ti -
zen har ma dik havi nyug dí jat, a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott jut ta tást, a házi se -
gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon do zá sért ka pott tisz te let dí jat, az ener gia fel hasz ná lás hoz nyúj tott tá mo ga tást. Nem 
mi nõ sül jö ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer zett be vé tel, ha havi el len ér -
té ke a mi ni mál bér 50%-át nem haladja meg.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek a jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap,
– nem rend sze res jö ve de lem, il let ve vál lal ko zás ból, õs ter me lés bõl szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát

meg elõ zõ ti zen két hó nap
alatt ka pott összeg egy havi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.

Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon véd ség, rend -
vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta tott
mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést igény lõ – 
te vé keny ség bõl szár ma zó jövedelem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni to váb bá a jog dí jat, a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del met, va la -
mint a gaz da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer zett 
be vé tel. Nem mi nõ sül jö ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer zett be vé tel, ha
havi mér té ke a mi ni mál bér 50%-át nem ha lad ja meg.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék,
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átme ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, re ha bi li tá ci ós já ra dék, po li ti kai
re ha bi li tá ci ós el lá tá sok, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re -
sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló juttatás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér -
tékû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il -
let ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lõ jö ve del mek rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a
ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.”

4. számú melléklet a 7/2008. (VI. 3.) SZMM rendelethez

1. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te I. ré szé nek I. Alap el lá tá sok 2.B. Böl csõ de pont já ban a ma ga sabb ve ze tõ/ve ze tõ ve ze tõi 
be osz tás ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ma ga sabb ve ze tõ/ve ze tõ böl csõ dei szak gon do zó, cse cse mõ- és kis gyer mek gon do zó, cse cse mõ- és kis gyer mek ne -
ve lõ-gon do zó vagy  cse cse mõ- és gyer mek gon do zói, kis gyer mek go ndo zó, -ne ve lõi vég -
zett ség gel ren del ke zõ: in té zet ve ze tõ, szak ok ta tó, vé dõ nõ, fel sõ fo kú szo ci á lis
alap vég zett ség, pe da gó gus”

2. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek I. Alap el lá tá sok 2. Böl csõ de pont já ban a szak gon do zói in téz mé nyi mun ka -
kör ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„szak gon do zó böl csõ dei szak gon do zó (OKJ),
cse cse mõ- és kis gyer mek gon do zó (OKJ),
cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ-gon do zó (OKJ),
kis gyer mek gon do zó, -ne ve lõ (OKJ) vagy
ezen ké pe sí té sek va la me lyi ké vel ren del ke zõ: vé dõ nõ, pe da gó gus, fel sõ fo kú szo ci á lis
alap vég zett sé gû sze mély, il let ve cse cse mõ- és gyer mek gon do zó (OKJ) ké pe sí té sû sze -
mély, ha ren del ke zik vé dõ nõi, vagy pe da gó gus, vagy fel sõ fo kú szo ci á lis vég zett ség gel”

3. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré sze I. Alap el lá tá sok 3. Csa lá di nap kö zi pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3. Csa lá di nap kö zi ne ve lõ fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség,
pe da gó gus

szak gon do zó böl csõ dei szak gon do zó (OKJ), 
cse cse mõ- és kis gyer mek gon do zó
(OKJ), cse cse mõ- és kis gyer mek ne -
ve lõ-gon do zó (OKJ), kis gyer mek gon -
do zó, -ne ve lõ (OKJ), cse cse mõ- 
és gyer mek ápo ló (OKJ)

gon do zó cse cse mõ- és gyer mek gon do zó
(OKJ),
gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ II.
(OKJ),
pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ), házi
idõ sza kos gyer mek gon do zó (OKJ),
gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ (OKJ)

se géd gon do zó alap fo kú is ko lai vég zett ség,
daj ka (OKJ), óvo dai daj ka (OKJ)”
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4. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré sze I. Alap el lá tá sok 4. Házi gyer mek fel ügye let pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4. Házi gyer mek fel ügye let ne ve lõ fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség,
pe da gó gus

szak gon do zó (hi va tá sos) böl csõ dei szak gon do zó (OKJ), 
cse cse mõ- és kis gyer mek gon do zó
(OKJ), cse cse mõ- és kis gyer mek ne -
ve lõ-gon do zó (OKJ), kis gyer mek gon -
do zó, -ne ve lõ (OKJ), cse cse mõ- 
és gyer mek ápo ló (OKJ), gyer mek- 
és if jú sá gi fel ügye lõ I. (OKJ),
gyógy pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ)

gon do zó cse cse mõ- és gyer mek gon do zó
(OKJ),
gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ II.
(OKJ),
pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ), házi
idõ sza kos gyer mek gon do zó (OKJ),
gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ (OKJ)

se géd gon do zó alap fo kú is ko lai vég zett ség,
daj ka (OKJ), óvo dai daj ka (OKJ)”

5. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek I. Alap el lá tá sok 6. Gyer me kek át me ne ti ott ho na pont já ban a gyer mek vé -
del mi asszisz tens és gyer mek fel ügye lõ in téz mé nyi mun ka kö ré nek ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del ke zés he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„gyer mek vé del mi asszisz tens gyer mek ott ho ni asszisz tens (OKJ), gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ I. (OKJ),
gyógy pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ), men tál hi gi é nés asszisz tens (OKJ),
pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ),
szo ci á lis asszisz tens (OKJ)

gyer mek fel ügye lõ gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ II. (OKJ), daj ka (OKJ), házi idõ sza kos gyer -
mek gon do zó (OKJ), gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ (OKJ), óvo dai daj ka
(OKJ)”

6. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek I. Alap el lá tá sok 7. Csa lá dok át me ne ti ott ho na pont já ban a szak gon do zó és
gon do zó in téz mé nyi mun ka kö ré nek ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„szak gon do zó böl csõ dei szak gon do zó (OKJ), cse cse mõ- és kis gyer mek -
gon do zó (OKJ), cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ-gon do -
zó (OKJ), kis gyer mek gon do zó, -ne ve lõ (OKJ), cse cse mõ- 
és gyer mek ápo ló (OKJ),
gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ I. (OKJ),
gyógy pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ),
men tál hi gi é nés asszisz tens (OKJ)

gon do zó cse cse mõ- és gyer mek gon do zó (OKJ), gyer mek- és if jú -
sá gi fel ügye lõ II. (OKJ), pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ),
házi idõ sza kos gyer mek gon do zó (OKJ), gyer mek- és if jú -
sá gi fel ügye lõ (OKJ)”
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7. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek II. Szak el lá tá sok 1. Ne ve lõ szü lõi há ló zat pont já ban a gon do zó in téz mé nyi
mun ka kö ré nek ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„gon do zó cse cse mõ- és gyer mek gon do zó (OKJ),
gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ II. (OKJ),
daj ka (OKJ), házi idõ sza kos gyer mek gon do zó (OKJ), gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ
(OKJ), óvo dai daj ka (OKJ)”

8. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek II. Szak el lá tá sok 2. Gyer mek ott hon pont já ban a gyer mek vé del mi asszisz -
tens és gyer mek fel ügye lõ in téz mé nyi mun ka kö ré nek ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„gyer mek vé del mi
asszisz tens

gyer me kott ho ni asszisz tens (OKJ), gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ I. (OKJ), gyógy pe da gó -
gi ai asszisz tens (OKJ), men tál hi gi é nés asszisz tens (OKJ), pe da gó gi ai asszisz tens (OKJ),
szo ci á lis asszisz tens (OKJ)

gyer mek fel ügye lõ gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ II. (OKJ), daj ka (OKJ), gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ
(OKJ), óvo dai daj ka (OKJ)”

9. A Gyr. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek II. Szak el lá tá sok 2. Gyer mek ott hon pont já ban „A 0–3 éves kor osz tály el lá -
tá sá ra” rész ben a szak gon do zó in téz mé nyi mun ka kö ré nek ké pe sí té si fel té te le it meg ál la pí tó ren del ke zés he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„szak gon do zó böl csõ dei szak gon do zó (OKJ),
cse cse mõ- és kis gyer mek gon do zó (OKJ),
cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ-gon do zó (OKJ), kis gyer mek gon do zó, -ne ve lõ (OKJ)
vagy
ezen ké pe sí té sek va la me lyi ké vel ren del ke zõ: vé dõ nõ, pe da gó gus, fel sõ fo kú szo ci á lis alap -
vég zett sé gû sze mély, il let ve cse cse mõ- és gyer mek gon do zó (OKJ) ké pe sí té sû sze mély, ha
ren del ke zik vé dõ nõi, vagy pe da gó gus, vagy fel sõ fo kú szo ci á lis vég zett ség gel”
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A Köz tár sa sá gi El nök
124/2008. (V. 14.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

államtitkárok kinevezésérõl

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 46. § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz té sé re

Puch Lász lót a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi
Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Bu rány Sán dort a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi
 Minisztérium ál lam tit ká rá vá

2008. má jus 15-i ha tállyal,

dr. Avar ke szi Dez sõt az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti  Mi -
nisztérium ál lam tit ká rá vá,

dr. Mol nár Csa bát a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi
Mi nisz té ri um  ál lam tit ká rá vá,

Csák Fe ren cet az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá,

Ja u er nik Ist vánt az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
 államtitkárává,

Ko rózs La jost a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá

2008. má jus 20-i ha tállyal

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. má jus 14.

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-2/02487/2008.



A Miniszterelnök
43/2008. (V. 30.) ME

h a t á r o z a t a

szakállamtitkár kinevezésérõl

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  szóló 2006. évi
LVII. tör vény 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben a szo ciális
és mun ka ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Mé szá ros Mik lóst

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká -
rá vá

– 2008. jú ni us 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

KÖZLEMÉNYEK

K ö z  l e  m é n y

a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te 
2008. áp ri lis 30-i ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
áp ri lis 30-án ülést tartott.

A MAT meg tár gyal ta
1. az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány (OFA) a

„Haj lék ta la nok fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 2007” el -
ne ve zé sû prog ram ismételt meghirdetése,

2. az „OFA ered mé nyes kí sér le ti prog ram ja i nak el ter -
jesz té sét tá mo ga tó (Ter jesz té si) prog ram” zá rá si és el szá -
mo lá si ha tár ide jé nek módosítása,

3. a Be szá mo ló az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
mun kál ta tói és mun ka vál la lói ol da lá hoz tar to zó ér dek kép -
vi se le ti szer ve ze tek Eu ró pai Uni ós Tag ál lam ként Mû kö -
dés Prog ram já ból (TMP) adó dó több let fel ada ta ik el lá tá sá -
hoz, va la mint a szo ci á lis part ne rek mun ka ügyi, fog lal koz -
ta tá si ér dek egyez te tés ben való rész vé te lé nek meg erõ sí té -
sét szol gá ló 2006. évi prog ram ra, a 81/2005. (XII. 15.)
MAT határozattal biztosított 1,360 milliárd forint fel hasz -
nálásáról,

4. a Be szá mo ló az „Állj talp ra” el ne ve zé sû mun ka -
erõ-pi a ci prog ram ról,

5. a Ja vas lat az 1/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat 3. b), 5. és
7. c) pont ja i nak mó do sí tá sá ra,

6. a Ja vas lat az „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tá si prog ram
tá mo ga tá sá ra,

7. a Be szá mo ló a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós
Rend szer mû köd te té sé re, to vább fej lesz té sé re az 52/2007.
(VII. 4.) MAT ha tá ro zat tal biz to sí tott támogatás felhasz -
nálásáról,

8. a Ja vas lat a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós
Rend szer mû köd te té se, to vább fej lesz té se 2008. évi köz -
pon ti program támogatására,

9. a Be szá mo ló a szo ci á lis pár be széd in téz mé nye i nek
fej lesz té sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos 2007. évi köz -
pon ti prog ra mok ke re té ben az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács mun ká já nak to vább fej lesz té sét szol gá ló tá mo ga -
tás, az 50/2007. (VII. 4.) MAT ha tá ro zat tal biztosított
keretösszeg felhasználásáról,

10. a Be szá mo ló a Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont
(NPK) 2007. évi te vé keny sé gé hez nyúj tott tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ról, tá mo ga tás igény lé se az NPK 2008. évi te -
vékenységéhez, valamint 

11. a Ja vas lat a „Pos ta part ner prog ram” tá mo ga tá sá ra 

tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. hoz zá já rult az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány (OFA) a „Haj lék ta la nok fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga -
tá sa 2007” el ne ve zé sû prog ram is mé telt meg hir de té sé hez
[17/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat];

2. hoz zá já rult az „OFA ered mé nyes kí sér le ti prog ram ja -
i nak el ter jesz té sét tá mo ga tó (Ter jesz té si) prog ram” zá rá si
és el szá mo lá si ha tár ide jé nek mó do sí tá sá hoz [18/2008.
(IV. 30.) MAT ha tá ro za];

3. el fo gad ta az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun -
kál ta tói és mun ka vál la lói ol da lá hoz tar to zó ér dek kép vi se -
le ti szer ve ze tek Eu ró pai Uni ós Tag ál lam ként Mû kö dés
Prog ram já ból (TMP) adó dó több let fel ada ta ik el lá tá sá hoz,
va la mint a szo ci á lis part ne rek mun ka ügyi, fog lal koz ta tá si
ér dek egyez te tés ben való rész vé te lé nek meg erõ sí té sét
szol gá ló 2006. évi prog ram ra, a 81/2005. (XII. 15.) MAT
ha tá ro zat tal biz to sí tott 1,360 mil li árd fo rint fel hasz ná lá -
sáról ké szí tett be szá mo lót [19/2008. (IV. 30.) MAT ha tá -
rozat];

4. el fo gad ta az „Állj talp ra” el ne ve zé sû mun ka erõ-pi a ci
prog ram ról szó ló záró be szá mo lót [20/2008. (IV. 30.)
MAT ha tá ro zat];
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5. hoz zá já rult az 1/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat 3. b),
5. és 7. c) pont ja i nak mó do sí tá sá hoz [21/2008. (IV. 30.)
MAT ha tá ro zat];

6. dön tött ar ról, hogy „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tá -
si prog ram ra a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré -
sze 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re 10,0 mil lió fo rint el -
kü lö ní tés re ke rül jön az zal, hogy az el kü lö ní tett pénz esz -
köz fel hasz ná lá sá ra a rész le tes prog ram- és költ ség terv
MAT ál ta li el fo ga dá sát kö ve tõ en ke rül het sor [22/2008.
(IV. 30.) MAT ha tá ro zat];

7. el fo gad ta a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós
Rend szer mû köd te té sé re, to vább fej lesz té sé re az 52/2007.
(VII. 4.) MAT ha tá ro zat tal biz to sí tott tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ról szó ló be szá mo lót [23/2008. (IV. 30.) MAT ha tá -
ro zat];

8. jó vá hagy ta a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós
Rend szer mû köd te té se, to vább fej lesz té se 2008. évi köz -
pon ti prog ram tá mo ga tá sá ról szó ló ja vas la tot [24/2008.
(IV. 30.) MAT ha tá ro zat];

9. el fo gad ta a szo ci á lis pár be széd in téz mé nye i nek fej -
lesz té sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos 2007. évi köz -
pon ti prog ra mok ke re té ben az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács mun ká já nak to vább fej lesz té sét szol gá ló tá mo ga -
tás, az 50/2007. (VII. 4.) MAT ha tá ro zat tal biz to sí tott ke -
ret összeg fel hasz ná lá sá ról szó ló be szá mo lót [25/2008.
(IV. 30.) MAT ha tá ro zat];

10. el fo gad ta a Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont
(NPK) 2007. évi te vé keny sé gé hez nyúj tott tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ról ké szült szak mai és pénz ügyi be szá mo lót,
va la mint dön tött a NPK 2008. évi te vé keny sé gé nek tá mo -
ga tá sá ról [26/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat];

11. dön tött a „Pos ta part ner prog ram” tá mo ga tá sá ról
[27/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat].

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

* * *

17/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

„Haj lék ta la nok fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 
2007” el ne ve zé sû prog ram pá lyá za tá nak is mé telt

meg hir de té sé re

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról

szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § a) 3. pont já ban fog lalt
jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány (OFA) a „Haj lék ta la nok fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga -
tása 2007” el ne ve zé sû prog ram ra vo nat ko zó elõ ter jesz té sét,

2. hoz zá já rul, hogy az 1. pont ban ne ve zett prog ram, az
elõ ter jesz tés ben be nyúj tott mó do sí tott for má ban is mé tel ten
meg hir de tés re és ez zel össze füg gés ben a meg ál la po dás ban
rög zí tett zá rá si és el szá mo lá si ha tár idõ mó do sí tás ra ke -
rüljön,

3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a meg ál la po dást az aláb bi ak nak meg fe le lõ en mó do -
sít sa 

a) a prog ram zá rá sá nak ha tár ide je 2010. de cem ber 31.,
b) a prog ram záró be szá mo ló já nak el ké szí té si ha tár ide -

je: az el szá mo lá si gya kor lat sze rint ki ala kí tott, a prog ram
zá rá sát kö ve tõ leg kö ze leb bi (2011. már ci us 15.) be szá -
moló nak meg fe le lõ en. 

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

18 /2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat az „OFA ered mé nyes kí sér le ti

prog ram ja i nak el ter jesz té sét tá mo ga tó (Ter jesz té si)
prog ram” zá rá si és el szá mo lá si ha tár ide jé nek

mó do sí tá sá ra

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

1. meg tár gyal ta az „OFA ered mé nyes kí sér le ti prog ram -
ja i nak el ter jesz té sét tá mo ga tó (Ter jesz té si) prog ram” zá rá -
si és el szá mo lá si ha tár ide jé nek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
elõ ter jesz tést, 

2. hoz zá já rul, hogy a meg va ló sí tás idõ tar ta má nak záró
idõ pont ja 2010. szep tem ber 30., a szak mai és pénz ügyi be -
szá mo ló el ké szí té sé nek ha tár ide je az el szá mo lá si gya kor -
lat sze rint ki ala kí tott, a prog ram zá rá sát kö ve tõ leg kö ze -
leb bi be szá mo lá si idõ pont (2011. már ci us 15.) le gyen,
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3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az OFA-val kö tött meg ál la po dást a 2. pont sze rint
mó do sít sa.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

19/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Be szá mo ló az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
mun kál ta tói és mun ka vál la lói ol da lá hoz tar to zó

or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek Eu ró pai Uni ós
Tag ál lam ként Mû kö dés Prog ram já ból (TMP) adó dó

több let fel ada ta ik el lá tá sá hoz, va la mint a szo ci á lis
part ne rek mun ka ügyi, fog lal koz ta tá si

ér dek egyez te tés ben való rész vé te lé nek meg erõ sí té sét
szol gá ló 2006. évi prog ram ra, a 81/2005 (XII. 15.)
MAT ha tá ro zat tal biztosított 1,360 milliárd forint

felhasználásáról.

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a)
3. pont já ban fog lalt jog kö ré ben az Or szá gos Ér dek egyez -
te tõ Ta nács mun kál ta tói és mun ka vál la lói ol da lá hoz tar to -
zó or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek Eu ró pai Uni ós
Tag ál lam ként Mû kö dés Prog ram já ból (TMP) adó dó több -
let fel ada ta ik el lá tá sá hoz, va la mint a szo ci á lis part ne rek
mun ka ügyi, fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés ben való rész -
vé te lé nek meg erõ sí té sét szol gá ló 2006. évi tá mo ga tá si
prog ram ra, a 81/2005. (XII. 15.) MAT ha tá ro zat tal biz to sí -
tott 1 360 mil li árd fo rint fel hasz ná lá sá ról szó ló be szá mo lót 
el fo gad ja. A prog ram vég re haj tá sa so rán ke let ke zett
200 000 fo rint ma rad ványt tu do má sul ve szi, és fel szó lít ja
az OFA-t az összeg vissza fi ze té sé re.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

20/2008. ( IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Be szá mo ló az „Állj talp ra!” mun ka erõ-pi a ci

prog ram ról

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

jában fog lalt jog kö ré ben meg tár gyal ta és el fo gad ta az
„Állj talp ra!” el ne ve zé sû mun ka erõ-pi a ci prog ram meg va -
ló su lá sá ról szó ló záró be szá mo lót.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

21/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat az 1/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat 
3. b), 5. és 7. c) pont já nak mó do sí tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) 1. pont -
jában fog lalt jog kö ré ben hoz zá já rul, hogy az 1/2008. (I. 9.) 
MAT ha tá ro zat 3. b) és 5. pont ja az aláb bi ak sze rint mó do -
sul jon:

1. „3. b) a prog ram ra az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze
2009. évi köz pon ti ke re te ter hé re - a 2008. évi ke ret összeg
leg fel jebb 60%-a mér té ké ig - vál lal ha tó kö te le zett ség,”

2. „5. Dön tött ar ról, hogy az MPA fog lal koz ta tá si alap -
ré sze köz pon ti ke re te ter hé re táv mun ka he lyek 2008. év -
ben tör té nõ lé te sí té sé nek tá mo ga tá sá ra 600,0 mil lió Ft for -
rást biz to sít az aláb bi bon tás ban:

a) 2008. évre 420,17 mil lió fo rin tot
eb bõl: bér tá mo ga tás ra 283,05 mil lió Ft-ot
- kép zé si tá mo ga tás ra 18,0 mil lió Ft-ot
- e-le ar ning kép zés re 12,0 mil lió Ft-ot
- inf ra struk tú ra-tá mo ga tás ra 90,0 mil lió Ft-ot
- le bo nyo lí tás ra, mo ni tor ing ra 17,12 mil lió Ft-ot, 
b) 2009. évre 179,83 mil lió Ft-ot 
eb bõl: - bér tá mo ga tás ra 169,83 mil lió Ft-ot,
           - mo ni tor ing ra 10,0 mil lió Ft-ot.”

3. „7. c) a prog ram ese té ben a ké rel me zõ mun kál ta tók
lik vi di tá si hely ze té nek kül sõ szak ér tõi vizs gá la ta kap csán
fel me rü lõ költ sé gek meg té rí té sé re az igé nyelt tá mo ga tás
össze gé nek leg fel jebb 1,2%-a for dít ha tó az a) pont ban
meg ha tá ro zott ke ret összeg ter hé re.”

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *
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22/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat az „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tás ra

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

1. meg tár gyal ta az „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tá si
prog ram ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést,

2. dön tött ar ról, hogy az 1. pont sze rin ti ku ta tá si prog -
ram ra a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré sze
2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re 10,0 mil lió Ft el kü lö ní -
tés re ke rül jön az zal, hogy az el kü lö ní tett pénz esz köz fel -
hasz ná lá sá ra a rész le tes prog ram- és költ ség terv MAT ál -
ta li el fo ga dá sát kö ve tõ en ke rül het sor,

3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a Tes tü let so ron kö vet ke zõ ülé sé re a 2. pont ban meg -
ha tá ro zott prog ram- és költ ség ter vet ter jessze elõ.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

23/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Be szá mo ló a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós

Rend szer mû köd te té sé re, to vább fej lesz té sé re 
az 52/2007. (VII. 4.) MAT ha tá ro zat tal biz to sí tott

tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról.

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) 2. pont -
jában fog lalt jog kö ré ben el fo gad ja az 52/2007. (VII. 4.)
MAT ha tá ro zat tal a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós
Rend szer mû köd te té se, to vább fej lesz té se tá mo ga tá sá ra biz -
tosított 37 mil lió fo rint ke ret összeg fel hasz ná lá sá ról szó ló
be szá mo lót a mel lé kelt össze fog la ló táb lá zat ban fog laltak
sze rint.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 23/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat hoz

ada tok fo rint ban

Prog ram/jog cím meg ne ve zé se
Sze mé lyi
ki adá sok

Mun ka adót
ter he lõ 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok

Be ru há zá si
ki adá sok

Össze sen

1. Kol lek tív szer zõ dés nyil ván tar tá si rend szer mû köd te té se,
to vább fej lesz té se

0 0 0 17 000 000 17 000 000

 Fel hasz ná lás 0 0 0 16 600 000 16 600 000
 Ma rad vány 0 0 0 400 000 400 000
1.1. Adat be vi te li mo dul, adat bá zis szer ke zet át ala kí tá sa, le kér de zõ
rend szer fel ké szí té se a TEÁOR vál toz ta tá sá ra 

0 0 0 7 000 000 7 000 000

 Fel hasz ná lás 0 0 0 7 000 000 7 000 000
 Ma rad vány 0 0 0 0 0
1.2. Az elekt ro ni kus be je len tés ki fej lesz té se 0 0 0 10 000 000 10 000 000
 Fel hasz ná lás 0 0 0 9 600 000 9 600 000
 Ma rad vány 0 0 0 400 000 400 000
2. Kol lek tív szer zõ dés elem zé sek, ku ta tá sok fi nan szí ro zá sa 0 0 6 000 000 0 6 000 000
 Fel hasz ná lás 0 0 5 962 500 0 5 962 500
 Ma rad vány 0 0 37 500 0 37 500
2.1. Egyes ága za tok kol lek tív szer zõ dé se i nek elem zé se 0 0 5 000 000 0 5 000 000
 Fel hasz ná lás 0 0 3 262 500 0 3 262 500
 Ma rad vány 0 0 1 737 500 0 1 737 500
2.2. Or szá gos összeg zõ ta nul mány el ké szí té se 0 0 1 000 000 0 1 000 000
 Fel hasz ná lás 0 0 2 700 000 0 2 700 000
 Ma rad vány 0 0 -1 700 000 0 -1 700 000
3. ÁPB-ÁRMB mo dul bõ ví té se 0 0 0 3 500 000 3 500 000
 Fel hasz ná lás 0 0 0 4 000 000 4 000 000
 Ma rad vány 0 0 0 -500 000 -500 000



Prog ram/jog cím meg ne ve zé se
Sze mé lyi
ki adá sok

Mun ka adót
ter he lõ 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok

Be ru há zá si
ki adá sok

Össze sen

3.1. ÁPB-ÁRMB mo dul bõ ví té se, fel ké szí té se a TEÁOR vál toz ta tá sá ra,
KSZ ki ter jesz tés szá mí tá sa i ra

0 0 0 1 500 000 1 500 000

 Fel hasz ná lás 0 0 0 1 500 000 1 500 000
 Ma rad vány 0 0 0 0 0
3.2. ÁPB-ÁRMB mo dul in ter ne tes le kér de zés ki ala kí tá sa 0 0 0 2 000 000 2 000 000
 Fel hasz ná lás 0 0 0 2 500 000 2 500 000
 Ma rad vány 0 0 0 -500 000 -500 000
4. Ik ta tó, ügy vi te li fel ada to kat tá mo ga tó mo dul ki ala kí tá sa,
prog ram fej lesz tés

0 0 0 2 000 000 2 000 000

 Fel hasz ná lás 0 0 0 1 400 000 1 400 000
 Ma rad vány 0 0 0 600 000 600 000
5. Mû köd te té si ki adá sok 0 0 8 500 000 0 8 500 000
 Fel hasz ná lás 0 0 3 646 790 0 3 646 790
 Ma rad vány 0 0 4 853 210 0 4 853 210
5.1. Adat rög zí tés és fel dol go zás, MKIR adat bá zis ad mi niszt rá ció 0 0 6 000 000 0 6 000 000
 Fel hasz ná lás 0 0 2 380 000 0 2 380 000
 Ma rad vány 0 0 3 620 000 0 3 620 000
5.2. Hát tér adat bá zis fris sí tés 0 0 1 500 000 0 1 500 000
 Fel hasz ná lás 0 0 360 000 0 360 000
 Ma rad vány 0 0 1 140 000 0 1 140 000
5.3. Iro da szer, nyom ta tó kel lék 0 0 1 000 000 0 1 000 000

 Fel hasz ná lás 0 0 906 790 0 906 790
 Ma rad vány 0 0 93 210 0 93 210
Ke ret össze sen: 0 0 14 500 000 22 500 000 37 000 000
Fel hasz ná lás össze sen: 0 0 9 609 290 22 000 000 31 609 290
Ma rad vány össze sen: 4 890 710 500 000 5 390 710

***

24/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós Rend szer mû köd te té se, 

to vább fej lesz té se 2008. évi köz pon ti prog ram tá mo ga tá sá ra

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

1. jó vá hagy ja a Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós Rend szer mû köd te té se, to vább fej lesz té se 2008. évi köz pon ti
prog ram tá mo ga tá sá ra, 35 mil lió fo rint fel hasz ná lá sá ra a mel lék let sze rin ti elõ ter jesz tett ja vas la tot,

2. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy
a) a prog ra mot bo nyo lít sa le és az 1. pont ban jó vá ha gyott pénz esz köz fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sa ját bel sõ sza bá lyo zást 

ala kít sa ki,
b)2009. már ci us 31-ig szá mol jon el a prog ram meg va ló su lá sá ról és a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról,
c) az el szá mo lást kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a MAT so ron kö vet ke zõ ülé sé re a prog ram tel je sí té sé rõl és

a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról,

3. egyet ért az zal, hogy a prog ram mó do su lá sa ese tén a költ ség terv ben elõ irány zott össze get a prog ram meg va ló sí tó ja
a prog ra mon be lül az egyes jog cí mek, il let ve a ki emelt elõ irány za tok kö zött:

a) 20%-ot meg nem ha la dó mér ték ben a MAT utó la gos tá jé koz ta tá sá val,
b) 20%-ot meg ha la dó mér ték ben a MAT elõ ze tes jó vá ha gyá sá val át cso por to sít sa.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 24/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat hoz

Rész le tes költ ség terv

ada tok fo rint ban

Prog ram/jog cím meg ne ve zé se
Sze mé lyi
ki adá sok

Mun ka adót
ter he lõ
já ru lék

Do lo gi
ki adá sok

Be ru há zá si
ki adá sok

Össze sen

1. MKIR adat bá zis szer ke ze té nek SQL át ala kí tá sa 0 0 0 1 000 000 1 000 000

2. MKIR esz köz fej lesz tés 0 0 0 5 000 000 5 000 000

2.1. MKIR SQL adat bá zis szer ver, szoft ver fej lesz tés 0 0 0 2 500 000 2 500 000

2.2. Mun ka ál lo más fej lesz tés 0 0 0 2 000 000 2 000 000

2.3. Fel hasz ná lói alap-szoft ver fej lesz tés 0 0 0 500 000 500 000

3. Kol lek tív szer zõ dés nyil ván tar tá si rend szer mû köd te té se,
to vább fej lesz té se

0 0 0 4 000 000 4 000 000

3.1. Kol lek tív szer zõ dé sek tar tal má ra vo nat ko zó idõ so ros le kér de zé sek,
a le kér de zõ rend szer SQL kap cso lat ki ala kí tá sa

0 0 0 2 500 000 2 500 000

3.2. Adat be vi te li és le kér de zõ rend szer fel ké szí té se 
a 2009. évi jog sza bá lyi vál to zá sok ra

0 0 0 1 500 000 1 500 000

4. Kol lek tív szer zõ dés elem zé sek, ku ta tá sok fi nan szí ro zá sa 0 0 15 000 000 0 15 000 000

4.1. Egyes ága za tok kol lek tív szer zõ dé se i nek elem zé se 0 0 15 000 000 0 15 000 000

5. ÁPB-ÁRMB mo dul ki egé szí té se 0 0 0 5 000 000 5 000 000

5.1. ÁPB-ÁRMB mo dul le kér de zõ rend szer SQL kap cso lat ki ala kí tá sa 0 0 0 1 500 000 1 500 000

5.2. RMB felé tör té nõ in ter ne tes adat szol gál ta tás ki ala kí tá sa 0 0 0 3 500 000 3 500 000

6. Mun ka ügyi Ka len dá ri um on li ne in ter ne tes ki ala kí tá sa 0 0 1 500 000 1 000 000 2 500 000

6.1. Prog ram fej lesz tés 0 0 0 1 000 000 1 000 000

6.2. 2007-2008. évi ada tok fel dol go zá sa 0 0 1 500 000 0 1 500 000

7. Mû köd te té si ki adá sok 0 0 2 500 000 0 2 500 000

7.1. Hát tér adat bá zis fris sí tés 0 0 1 100 000 0 1 100 000

7.2. Iro da szer, nyom ta tó kel lék 0 0 1 400 000 0 1 400 000

Össze sen: 0 0 19 000 000 16 000 000 35 000 000

***

25/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Be szá mo ló a szo ci á lis pár be széd in téz mé nye i nek fej lesz té sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos 

2007. évi köz pon ti prog ra mok ke re té ben az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ká já nak to vább fej lesz té sét
szol gá ló tá mo ga tás, az 50/2007. (VII. 4.) MAT ha tá ro zat tal biz to sí tott ke ret összeg felhasználásáról

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló 
1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) 2. pont já ban fog lalt jog kö ré ben - a szo ci á lis pár be széd in téz mé nye i nek fej -
lesz té sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos 2007. évi köz pon ti prog ra mok ke re té ben a 50/2007. (VII. 4.) MAT ha tá ro zat tal
az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ká ja to vább fej lesz té sé re biz to sí tott 5 mil lió fo rint ke ret összeg fel hasz ná lá sá ról
szó ló be szá mo lót - a mel lé kelt össze fog la ló táb lá zat ban fog lal tak sze rint - el fo gad ja. 

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 25/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat hoz

ada tok fo rint ban

Fel hasz ná lá si jog cím
Sze mé lyi
ki adá sok

Mun ka adót
ter he lõ
já ru lék

Do lo gi
ki adá sok

Be ru há zá si
ki adá sok

Össze sen

1. OÉT és bi zott sá gai szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sa 200 000 3 300 000 0 3 500 000 
 Fel hasz ná lás 118 759 1 662 619  0 1 781 378
 Ma rad vány 81 241 1 637 381 0 1 718 622
2. Kom mu ni ká ci ós és kép zé si esz köz tár fej lesz té se 0 700 000 800 000 1 500 000
 Fel hasz ná lás 0 354 000 323 479         677 479
 Ma rad vány 0 0 476 521        476 521
Ke ret össze sen: 200 000 4 000.000 800 000 5 000 000
Fel hasz ná lás össze sen 118 759 2 016 619 323 479 2 458 857
Ma rad vány össze sen: 81 241 1 983 381 476 521 2 541 143

***

26/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Be szá mo ló a Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont (NPK) 2007. évi te vé keny sé gé hez nyúj tott tá mo ga tás

fel hasz ná lá sá ról, tá mo ga tás igény lé se az NPK 2008. évi te vé keny sé gé hez

A Mun ka erõ-pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü let 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. évi 
IV. tv. 39/A. § (3) be kez dés 2. pont já ban fog lalt jog kö ré ben 

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont 2007. évi te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa el ne ve zé sû
prog ram szak mai és pénz ügyi be szá mo ló já ról ké szült elõ ter jesz tést,

2. dön tött ar ról, hogy Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont 2008. évi te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa el ne ve zé sû prog ram 
meg va ló sí tá sá ra a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008.évi köz pon ti ke re te ter hé re 20,1 mil lió fo rint for -
rást biz to sít a ha tá ro zat mel lék le te sze rin ti bon tás ban,

3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy
a) a prog ram meg va ló sí tá sá ra a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra kös sön meg ál la po dást a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va -

tal lal,
b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en szá mol tas sa el a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va talt a prog ram vég re haj tá sá ról és

a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról 2009. áp ri lis 30-ig,
c) a b) pont ban meg ha tá ro zott el szá mo lást kö ve tõ MAT ülés re nyújt son be elõ ter jesz tést a for rá sok fel hasz ná lá sá ról.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

Mel lék let a 26/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat hoz

A Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont 2008. évi tá mo ga tá sa

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

Meg va ló sí tó mun ka tár sak sze mé lyi jut ta tá sai 
Mun ka adói já ru lé kok

9 000 000 
3 000 000

Sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adói já ru lé kok együt te sen 12 000 000
Ki ad vá nyok elõ ál lí tá si költ sé gei 6 300 000
Nem zet kö zi és ha zai mun ka cso port ta lál ko zók
és há ló za ti ér te kez le tek

 800 000

Ál ta lá nos költ sé gek 100 000
Do lo gi ki adá sok együt te sen 8 100 000
Tá mo ga tás össze sen 20 100 000

***
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27/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a „Pos ta part ner prog ram” tá mo ga tá sá ra

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

1. meg tár gyal ta a „Pos ta part ner prog ram” el ne ve zé sû
köz pon ti prog ram tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést;

2. dön tött ar ról, hogy az 1. pont ban ne ve zett köz pon ti
prog ram ra 2008-2010. évek ben a Mun ka erõ pi a ci Alap
fog lal koz ta tá si alap ré sze köz pon ti ke re te ter hé re össze sen
897,4 mil lió Ft ke ret össze get biz to sít a ha tá ro zat mel lék -
lete sze rin ti bon tás ban,

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

a) a prog ram meg va ló su lá sá ról a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal lal (FSZH) éven te, ja nu ár 31-ig az érin -
tett re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok éves ér té ke lé sé nek
fel hasz ná lá sá val idõ kö zi szak mai szö ve ges és pénz ügyi
be szá mo lót ké szít tes sen, 

b) elsõ al ka lom mal, 2008. ok tó ber 15-ig az FSZH-val
ké szít tes sen fel mé rést a prog ram ra jó vá ha gyott ke ret -
összeg fel hasz ná lá sá ról, és en nek alap ján te gyen ja vas la tot 
a MAT no vem be ri ülé sé re a ha tá ro zat mel lék le té ben jó vá -
ha gyott ke ret össze gek át üte me zé sé re,

c) éven te, leg ké sõbb, a MAT már ci u si ülé sé re az FSZH
ál tal a 3. a) pont sze rint ké szí tett be szá mo ló alap ján te gyen
ja vas la tot a ke ret össze gek to váb bi át cso por to sí tá sá ra, 

d) a prog ram tá mo ga tott sza ka szá nak be fe je zé sét kö ve -
tõ en, de leg ké sõbb 2011. feb ru ár 28-ig az FSZH-val ké -
szít tes sen be szá mo lót a prog ram vég re haj tá sá ról és a pénz -
esz köz fel hasz ná lá sá ról, és an nak SZMM ál tal tör té nõ el -
fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a Tes tü let
so ron kö vet ke zõ ülé sé re, 

e) a prog ram le zá rá sát kö ve tõ en, leg ké sõbb 2012. feb -
ruár 28-ig az FSZH-val ké szít tes sen szak mai ér té ke lést a
prog ram meg va ló su lá sá ról, és an nak SZMM ál tal tör té nõ
el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a Tes tü let
so ron kö vet ke zõ ülé sé re,

f) a ki fi ze té sek hez a tá mo ga tá si össze get a ha tá ro zat
mel lék le te sze rint érin tett re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon -
tok ré szé re az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008,. 2009.
és 2010. évi köz pon ti ke re te ter hé re pénz igény lés ke re té ben
biz to sít sa. 

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Bódi And rás s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 27/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat hoz

A Pos ta part ner prog ram költ ség ter ve
Költ sé gek meg bon tá sa ré gi ók és évek sze rint

Össze sí tett ré gi ós költ sé gek

Észak-Ma gyar or szág
RMK (He ves)

Nyu gat-Du nán tú li
RMK  (Ko má rom)

Dél-Du nán tú li
RMK (So mogy)

Észak-Al föl di RMK 
(Sza bolcs)

Össze sen Ke re kít ve összesen

2008. év 81 883 291 47 946 869 88 732 843 92 780 306 311 343 309 311 300 000

2009. év 143 007 832 83 738 425 154 970 464 162 039 294 543 756 015 543 800 000

2010. év 11 128 488 6 516 302 12 059 389 12 609 465 42 313 644 42 300 000

Össze sen: 236 019 611 138 201 596 255 762 696 267 429 065 897 412 968

Ke re kít ve: 236 000 000 138 200 000 255 800 000 267 400 000 897 400 000 897 400 000



K ö z  l e  m é n y

a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te
2008. má jus 28-i ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
má jus 28-án rend kí vü li ülést tartott.

A MAT meg tár gyal ta

1. Be szá mo ló a Mun ka erõ pi a ci Alap 2007. évi költ ség -
ve té sé nek tel je sí té sé rõl,

2. a Ja vas lat a „Nagy be ru há zá sok tár gyi esz köz fej lesz -
té sé nek ad di ci o ná lis tá mo ga tá sa (egye di kor mány dön tés
alap ján)” címû köz pon ti prog ram 2008. évi ke ret össze gé -
nek, va la mint a prog ram 2009-2010. évi ke ret össze gé nek
megállapítására, va la mint

3. a Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap 2008. évi köz pon ti
ke re té nek egyes jog cí mei kö zöt ti át cso por to sí tás ra 

tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a Mun ka erõ pi a ci Alap
2007. évi költ ség ve té sé nek tel je sí té sé rõl szó ló be szá mo lót 
[28/2008. (V. 28.) MAT ha tá ro zat];

2. dön tött a „Nagy be ru há zá sok tár gyi esz köz fej lesz té -
sé nek ad di ci o ná lis tá mo ga tá sa (egye di kor mány dön tés
alap ján)” címû köz pon ti prog ram 2008. évi ke ret össze -
gérõl, va la mint a 2009-2010. évi ke ret összeg rõl [29/2008.
(V. 28.) MAT ha tá ro zat];

3. dön tött a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré -
sze 2008. évi köz pon ti ke re tén be lü li át cso por to sí tás ról
[30/2008. (V. 28.) MAT ha tá ro zat].

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

Hö röm pöly Lász ló s. k., Hor váth La jos s. k.,
 a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

***

28/2008. (V. 28.) MAT ha tá ro zat
Be szá mo ló a Mun ka erõ pi a ci Alap 

2007. évi költ ség ve té sé nek a tel je sí té sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (2) be kez dés e) 2. pont -
jában fog lalt jog kö ré ben a Mun ka erõ pi a ci Alap 2007. évi

költ ség ve té sé nek tel je sí té sé rõl szó ló be szá mo lót el fo -
gadja.

Hö röm pöly Lász ló s. k., Hor váth La jos s. k.,
  a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

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

El len jegy zem:

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

***

29/2008. (V. 28.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat „Nagy be ru há zá sok tár gyi esz köz

fej lesz té sé nek ad di ci o ná lis tá mo ga tá sa 
(egye di kor mány dön tés alap ján)” címû köz pon ti

prog ram 2008. évi ke ret össze gé nek csök ken té sé re, 
va la mint a prog ram 2009-2010. évi ke ret össze gé nek

meg ál la pí tá sá ra

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

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a fen ti tárgy ban be nyúj tott
elõ ter jesz tést,

2. dön tött ar ról, hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA)
fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi köz pon ti ke re tén be lül 

a) a „Nagy be ru há zá sok tár gyi esz köz fej lesz té sé nek ad -
di ci o ná lis tá mo ga tá sa (egye di kor mány dön tés alap ján)”
jog cím ke re tét 2 060,0 mil lió Ft-ról 608,0 mil lió Ft-tal
1452,0 mil lió Ft-ra csök ken ti,

b) ez zel egy ide jû leg a tar ta lék ke ret össze gét 608,0 mil -
lió Ft-tal meg eme li,

3. dön tött ar ról, hogy a 2009. évre „Nagy be ru há zá sok
tár gyi esz köz fej lesz té sé nek ad di ci o ná lis tá mo ga tá sa
(egye di kor mány dön tés alap ján)” jog cí men ed dig el kü lö -
ní tett 200,0 mil lió Ft ke ret össze get 320,0 mil lió Ft-tal
520,0 mil lió Ft-ra meg eme li,

4. dön tött ar ról, hogy az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze
2010. évi köz pon ti ke re té nek jó vá ha gyá sa kor leg alább
260,0 mil lió Ft-ot a „Nagy be ru há zá sok tár gyi esz köz fej lesz -
té sé nek ad di ci o ná lis tá mo ga tá sa (egye di kor mány dön tés
alap ján)” jog cí men el kü lö nít.

Hö röm pöly Lász ló s. k., Hor váth La jos s. k.,
 a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

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

El len jegy zem:

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

***
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30/2008. (V. 28.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap 2008. évi köz pon ti
ke re té nek egyes jog cí mei kö zöt ti át cso por to sí tás ra

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

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a fen ti tárgy ban be nyúj tott
elõ ter jesz tést,

2. dön tött ar ról, hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA)
fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi köz pon ti keretén belül 

a) a „Ma gas hoz zá adott ér té kû te vé keny sé gek mun ka -
hely te rem tõ be ru há zá sa i nak tá mo ga tá sa” jog cím re szol gá -
ló 360,0 mil lió Ft-os ke ret össze gét 133,161 mil lió Ft-tal
226,839 mil lió Ft-ra csökkenti, ezzel egyidejûleg 

b) a „Mun ka hely te rem tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sa pá -
lyá za ti úton” jog cím 2300,0 mil lió Ft-os ke ret össze gét
126,0 mil lió Ft-tal 2426,0 mil lió Ft-ra, a köz pon ti ke ret tar -
ta lé kát 7,161 millió Ft-tal megemeli.

Hö röm pöly Lász ló s. k., Hor váth La jos s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

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

El len jegy zem:

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

K ö z  l e  m é n y

a 2008-ban Ma gyar or szá gon en ge déllyel
fog lal koz tat ha tó kül föl di ek leg ma ga sabb szám ról

A külföl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye -
zé sé rõl szó ló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let 2/A. §-ának
(1) és (3) be kez dé se alap ján 2008-ban Ma gyar or szá gon
egy ide jû leg össze sen en ge déllyel fog lal koz tat ha tó kül föl -
di ek leg ma ga sabb szá ma 65 ezer fõ.

K ö z  l e  m é n y

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

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 23/2007. (MüK. 9.)
SZMM uta sí tá sa alap ján az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az
aláb bi in téz mé nye ket til tot ta el a fel nõtt kép zé si tevé -
kenység gyakorlásától.

HATÁROZAT

Var gyas Jó zsef né egyé ni vál lal ko zó nyelv ta nárt (9330 Ka -
puvár, Al só me zõ u. 31. ) 2008. már ci us 19. nap já tól 2010.
már ci us 18. nap já ig a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl

el til tom.

A ha tá ro zat el len an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Jogi
Fõ osz tá lyá hoz (1089 Bu da pest, Kál vá ria tér 7.) cím zett, de 
a Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont hoz
(9700 Szom bat hely, Hol lán E. u. 1.) 2 pél dány ban be nyúj tott
fel leb be zés sel él het.

A ha tá ro zat el le ni fel leb be zés il le té ke: 5000 Ft, me lyet
il le ték bé lyeg for má já ban kell le ró ni.

INDOKOLÁS

A Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont El -
len õr zé si Osz tá lyá hoz be je len tés ér ke zett Var gyas Jó zsef -
né ügyé ben. A be je len tés tar tal ma alap ján Var gyas Jó zsef -
né fel nõtt kép zé si te vé keny sé get foly tat, vi szont hir de té -
sein a nyil ván tar tá si szá mát nem tün tet te fel. 

A ren del ke zé sünk re álló nyil ván tar tás és a hely szí ni el -
len õr zés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy Var gyas Jó zsef né
nem sze re pel a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil -
ván tar tá sá ban, így te vé keny sé gét jog el le ne sen vég zi. 

Ha tá ro za to mat a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI.
tör vény 10. § (2) és (3) be kez dé se alap ján hoz tam meg
amely ki mond ja, hogy:

„(2) … Amennyi ben ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az el -
len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy a fel nõtt kép zést
foly ta tó intéz mény az el len õr zés idõ pont já ban nem sze re pel a
nyil ván tar tás ban - és így te vé keny sé gét jog el le ne sen vég zi -,
az in téz ményt el tilt ja a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti in téz mény a jog el le nes te vé -
keny ség ész le lé sé tõl szá mí tott két évig nyil ván tar tás ra vo -
nat ko zó ké rel met nem nyújt hat be” 

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

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

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

Ha tás kö rö met és il le té kes sé ge met a Fel nõtt kép zés rõl
szó ló 2001. évi CI. tör vény 10. §-a ala poz ta meg.

Kiss Amb rus s. k.,
fõ igaz ga tó

***
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HATÁROZAT

Dr. Hagy má si Lász ló 5900 Oros há za, Szent Ist ván u. 4.
szám alat ti fel nõtt kép zést foly ta tó egyé ni vál lal ko zót
2008. feb ru ár 22. nap já tól 2010. feb ru ár 21. nap já ig a fel -
nõtt kép zé si te vé keny ség tõl

el til tom.

A ha tá ro zat el len an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal hoz
(1089 Bu da pest, Kál vá ria tér 7.) cím zett, de a Dél-al föl di
Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont Mun ka erõ pi a ci és Bel sõ
El len õr zé si Osz tá lyán 2 pél dány ban be nyúj tott fel leb be -
zés sel élhet.

A ha tá ro zat el le ni fel leb be zés il le té ke: 5000  Ft, me lyet
il le ték bé lyeg for má já ban kell le ró ni.

INDOKOLÁS

A Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont El len õr -
zé si Osz tá lyá hoz 2008. ja nu ár 4. nap ján be je len tés ér ke zett 
fel nõtt kép zé si te vé keny ség nyil ván tar tás ba vé tel nél kü li
gya kor lá sá ról. A be je len tés tar tal ma alap ján az Or szá gos
Ma gyar Va dász ka ma ra Bé kés Me gyei Szer ve ze te (to váb -
bi ak ban: Va dász ka ma ra) a Bé kés me gyé ben meg je le nõ
Szu pe rin fó címû hir de tõ Új ság 2007. szep tem ber 1-jei szá -
má ban va dász tan fo lya mot hir de tett meg. A be je len tõ csa -
tol ta a hir de tõ Új ság má so la tát, me lyen jól lát ha tó, hogy a
hir de tés nem tar tal maz nyil ván tar tá si szá mot. A hir de té sen 
fel tün te tett te le fon szám a Vadászkamaráé.

A be je len tést tevõ le ve lé ben tá jé koz tat ta az el len õr zést
ar ról, hogy a va dász kép zést egy Saj Te am Bt. nevû bé kés -
csa bai cég ko or di nál ja és a kép zé se ket a Bt. meg bí zá sá ból
Dr. Hagy má si Lász ló egyé ni vál lal ko zó bo nyo lít ja.

Az el len õr zé si osz tály meg ál la pí tot ta, hogy a fel nõtt -
kép zést foly ta tó in téz mé nyek Or szá gos nyil ván tar tá sá ban
egyik cég sem sze re pel.

2007. ja nu ár 24-én el len õr zést tar tot tunk a Va dász ka -
ma ra szék he lyén Bé kés csa bán. A Va dász ka ma rát - meg ha -
tal ma zás alap ján - Dr. Hagy má si Lász ló kép vi sel te.

Dr. Hagy má si Lász ló nyi lat ko zott ar ról, hogy a Va -
dász ka ma ra ne vé ben õ adta fel a hir de tést, mely re a Va -
dász ka ma ra és köz te 1998. jú li us 1-jén ke let ke zett Meg -
ál la po dás jo go sít ja fel. A Meg ál la po dás tar tal ma alap ján
a Va dász ka ma ra Dr. Hagy má si Lász lót az ál la mi va dász -
vizs gát le ten ni szán dé ko zó va dász je löl tek ré szé re vizs ga
elõ ké szí tõ, il let ve fel ké szí tõ ok ta tá si te vé keny ség gel bíz -
za meg. A Dr. Hagy má si Lász ló ál tal szer ve zett tan fo lya -
mok éven te több ször ke rül nek meg hir de tés re. A tan fo -
lya mi rész vé tel ese ten ként 10-15 fõ. A tan fo lyam díja

jelen leg 30 000 fo rint, mely 35 tan fo lya mi óra meg tar -
tását fog lal ja ma gá ban.

A tan fo lya mi költ sé ge ket a Saj-Te am Bt. ne vé ben
Dr. Hagy má si Lász ló sze di be és a Saj-Te am Bt. ál lít ja ki a
szám lát.

Dr. Hagy má si Lász ló vi tat ta azt, hogy az ál ta luk szer ve -
zett tan fo lyam fel nõtt kép zé si te vé keny ség nek mi nõ sül.
Ál lí tá sát az zal in do kol ta, hogy ál la mi va dász vizs gát az is
te het, aki nem vé gez ilyen tan fo lya mot, az ál ta luk tar tott
ok ta tás sem ad sem mi lyen kép zett sé get, kom pe ten ci át és a
tan fo lya mi vég zett ség rõl sem ad nak ki iga zo lást.

An nak el dön té sé re, hogy a fen ti te vé keny ség fel nõtt -
kép zés nek mi nõ sül-e, fel nõtt kép zé si igaz ga tá si szak ér tõt
ren del tünk ki.

A szak ér tõ ál tal adott szak vé le mény sze rint a vad is me -
ret, fegy ver is me ret, vad gaz dál ko dás, lö vé sze ti gya kor la -
tok mind olyan te vé keny sé gek me lyek egy ér tel mû en kom -
pe ten cia el sa já tí tá sá ra irá nyul nak. Te kin tet tel arra, hogy
Dr. Hagy má si Lász ló a Saj-Te am Bt. meg bí zá sá ból a kép zés
szak mai le bo nyo lí tó ja, ezért nyil ván tar tás ra kö te le zett.

Az el len õr zés a szak vé le ményt ala pos nak, míg Dr. Hagy -
má si Lász ló szak vé le mény re adott ész re vé te lét me ga la po -
zat lan nak tart ja.

A ha tá ro za to mat a Fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör -
vény 10. § (2) és (3) be kez dé se alap ján hoz tam meg, mely
ki mond ja, hogy

„,(2) Amennyi ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az el -
len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy a fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mény az el len õr zés idõ pont já ban nem sze re pel 
a nyil ván tar tás ban - és így te vé keny sé gét jog el le ne sen vég zi -‚
az in téz ményt el tilt ja a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti in téz mény a jog el le nes te vé -
keny ség ész le lé sé tõl szá mí tott két évig nyil ván tar tás ra vo -
nat ko zó ké rel met nem nyújt hat be”

Az il le ték mér té két az il le té kek rõl szó ló mó do sí tott
1990. évi XCIII. tör vény 29. § (2) be kez dé se alap ján ha tá -
roz tam meg. Jog or vos la ti le he tõ sé get a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2004. évi CXL. tör vény 98. § (1) be kez dé se és a 99. §
(1) be kez dé se alap ján biz to sí tot tam.

Ha tás kö rö met és il le té kes sé ge met a Fel nõtt kép zés rõl
szó ló 2001. évi CI. tör vény 10. §-a ala poz ta meg.

Ze le nyánsz ki Mik lós s. k.,
osz tály ve ze tõ
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TÁJÉKOZTATÁSOK

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2008. ja nu ár 28-i ülé sé rõl

Na pi rend elõtt a mun ka vál la lói ol dal ról az aláb bi fel ve -
té sek hang zot tak el.

– A mun ka vál la lói ol dal szá má ra el fo gad ha tat lan, hogy
a mun ka jo gi elõ írá sok meg sér té sé nek vizs gá la tai so rán el -
sõd le ge sen az ke rül jön mér le ge lés re, hogy egy eset le ges
el ma rasz ta lás pá lyá za tok ból való ki zá rást ered mé nyez het.
Az ol dal azt is sé rel mez te, hogy a mun ka ügyi jog sér té sek -
ben ese ten ként el já ró Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség a szak szer ve ze tek te vé keny sé gét mi -
nõ sí ti. A mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint erre csa -
kis az érin tett szak szer ve ze tek tag sá ga, il let ve tes tü le tei
hivatottak.

– Az ol dal kér dést fo gal ma zott meg ar ról, hogy a ko ráb ban 
lét re ho zott Re gi o ná lis Fej lesz té si és Kép zé si Bi zott sá gok
mikor kez dik meg te vé keny sé gü ket.

– A LIGA Szak szer ve ze tek kép vi se lõ je je lez te: a Gyur -
csány Fe renc mi nisz ter el nök és az egyik szak szer ve ze ti
szö vet ség kép vi se lõ i nek ta lál ko zó ja után meg je lent saj tó -
in for má ci ók alap ján ta lál ga tá sok kez dõd tek ar ról, hogy a
kor mány zat az OÉT mel lett az ér dek egyez te tés nek egy új
szint jét kí ván ja lét re hoz ni.

A mun ka ügyi tár ca ál lam tit ká ra a na pi rend elõt ti hoz zá -
szó lá sok ra re a gál va pon to sí tot ta a hi vat ko zott saj tó-in for -
má ci ó kat. A mi nisz ter el nök és a – mun ka vál la lói ol dal ál -
tal em lí tett, de meg nem ne ve zett – szak szer ve ze ti szö vet -
ség kö zött kon zul tá ció zaj lott, ahol szó ba ke rült az ér de mi
pár be széd kér dé se is. Az ál lam tit kár meg erõ sí tet te, hogy
az OÉT az ér dek egyez te tés leg ma ga sabb szin tû fó ru ma,
szint je. A Kor mány nem az ér dek egyez te tés új szint jé nek
lét re ho zá sá ra tö rek szik, ha nem a kü lön bö zõ szin tû ér dek -
egyez te tõ fó ru mok mû kö dé sét kí ván ja össze han gol ni.

1. a) Az OÉT kon zul tá ci ót foly ta tott az egész ség biz to sí -
tá si pénz tá rak ról szó ló tör vény ja vas lat ról. A kor mány za ti
ol dal kép vi se lõi is mer tet ték a szo ci á lis part ne rek kel, hogy
a tör vényt a köz tár sa sá gi el nök vissza küld te a Par la ment nek
meg fon to lás ra.

Az el nö ki kri ti ka fõ leg a koc ká zat sze lek ció ki zá rá sá nak
erõ sí té sé re és a ga ran ci á lis ele mek be épí té sé re hív ta fel a
tör vény al ko tók fi gyel mét. A zá ró sza va zást meg elõ zõ en az 
OÉT-nek le he tõ sé ge van a kon zul tá ció so rán ki fej te nie a
vé le mé nyét, ész re vé te le ket, ja vas la to kat ten ni a ter ve zet re.

A mun ka vál la lói ol dal je lez te, hogy a kö zel múlt ban le -
vél ben for dult Gyur csány Fe renc mi nisz ter el nök höz, és
ab ban fel ve tet te: az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló
tör vény ja vas lat is mé telt par la men ti tár gya lá sa elõtt len ne
le he tõ ség az el ma radt tár sa dal mi vita be pó to lá sá ra a szak mai
és a ci vil szer ve ze tek szé les kö ré vel. Az ol dal saj ná lat tal ál la -
pí tot ta meg, hogy a kor mány zat nem part ner eb ben, a je len

OÉT ülé sen az ér de mi vita he lyett csak konzultá cióra van
mód, és a tör vény ja vas lat hoz be nyúj tott mó do sí tó in dít vá -
nyok kö zül is csu pán né hány is me re té ben le het sé ges a
szak szer ve ze ti ál lás pont ki fej té se. A szak szer ve ze ti szö -
vet sé gek ezt a kon zul tá ci ót nem te kin tet ték a jog al ko tás ról 
szó ló tör vény ben fog lal tak nak meg fe le lõ egyez te tõ tár -
gya lás nak. Saj nál ko zá su kat fe jez ték ki to váb bá ami att,
hogy az egész ség ügyi át ala kí tá sok ra vo nat ko zó, a szak -
szer ve ze tek szá má ra is na gyobb há nya dá ban tá mo gat ha tó
al ter na tív ja vas lat nem ke rült meg vi ta tás ra.

Az ol dal is mé tel ten rög zí tet te, hogy szá má ra el fo gad ha -
tat lan a Par la ment tag jai elõtt fek võ tör vény ja vas lat. Csak
olyan mo dellt tar ta na tá mo gat ha tó nak, amely ben nem kap
sze re pet a ma gán tõ ke, és nem kí ván részt ven ni egy ál ta la a 
lé nye gi kér dé sek ben el uta sí tott mo dell rész le ges korrek -
ciójában.

A LIGA Szak szer ve ze tek kép vi se lõ je be je len tet te, hogy 
a szak szer ve ze ti szö vet ség sem mi lyen mó don nem kí ván
asszisz tál ni a tör vény be ve ze té sé hez és vég re haj tá sá hoz,
ezért a kon fö de rá ció nem de le gál ta go kat a lét re jö võ fel -
ügye lõ bi zott sá gok ba. Az Au to nóm Szak szer ve ze tek Szö -
vet sé ge ki fej tet te: a szak szer ve ze ti de le gál tak ter ve zett fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag sá ga nem biz to sí ta ná a já ru lék fi ze tõk
kont roll ját. Ál lás pont juk sze rint egy ta nács adó tes tü let le -
het ne a meg ol dás. A Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé -
ge fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a szak szer ve ze tek nem
mond hat nak le a já ru lék-fel hasz ná lás fe let ti be fi ze tõi
kont roll ról. A nem zet kö zi jog ide vo nat ko zó ele mei az irá -
nyí tás ban és a dön tés ho zás ban való rész vé tel jo gá nak biz -
to sí tá sát vár ják el a be fi ze tõi kont roll gya kor lói szá má ra. 

A mun kál ta tói ol dal a tá jé koz ta tást tu do má sul vet te, ál -
lás pont ját a tör vény ja vas lat át dol go zá sát kö ve tõ en, a mó -
do sí tá sok is me re té ben ala kít ja ki.

A kor mány za ti ol dal ré szé rõl dr. Hor váth Ág nes egész -
ség ügyi mi nisz ter vá la szá ban re a gált a mun ka vál la lói ol -
dal fel vé té se i re, ki fej tet te töb bek kö zött, hogy a já ru lék fö -
lött nincs ön ren del ke zé si jog (ha len ne, nem be szél nénk
tár sa da lom biz to sí tás ról). Meg erõ sí tet te, hogy a rend szer
min den ki re néz ve fi ze té si kö te le zett sé get je lent, min den -
ki nek fi zet nie kell. Nem le het koc ká zat ará nyos a be fi ze tés. 
A mun ka vál la lók ese té ben bér ará nyos be fi ze tés rõl van szó.

Több al ka lom mal ke rült sor or szá gos és ága za ti ér dek -
egyez te tés re, va la mint fo lya ma tos volt a szak mai kol lé gi u -
mok kal és ka ma rák kal, a ci vil szer ve ze tek kel az egyez te tés
az el múlt év ben a kon cep ci ó ról és a tör vény ja vas lat ról. 

1. b) Elõ ter jesz tés az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról
szó ló tör vény ja vas lat egyes vég re haj tá si ren de le te i nek kon -
cepciójáról.

 A kor mány za ti ol dal elõ ter jesz tõ je – az egész ség ügyi
tár ca ve ze tõ je – je lez te, hogy a kon cep ci ók ban a jö võ be li
irá nyo kat ha tá roz ták meg, ame lye ket a vég le ges szö veg is -
me re té ben le het to vább pon to sí ta ni. A kon cep ci ók kö zül
az Or szá gos Koc ká zat kö zös sé gi Alap, a Fej kvó ta Bi zott -
ság és a Díj té tel Bi zott sá gok dön tés ho za ta li mû kö dé sé re
tesz nek ja vas la tot.  
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A mun ka vál la lói ol dal ag go dal mát fe jez te ki ami att,
hogy az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak nál a be te gek egész -
ség ügyi ál la po tá nak ada tai olyan rész le te zett ség gel és hal -
mo zot tan je len nek meg, ami vel vissza le het élni. Az ol dal
az erre vo nat ko zó to váb bi sza bá lyo zá si el kép ze lé sek vé le -
mé nye zé si le he tõ sé gét is igé nyel te. Kér dé se ket tett fel to -
váb bá az aláb bi ak ról:

– a his to ri kus be teg ada tok tar tal má hoz ki jut hat hoz zá,
– a pénz tá rak sze mély re szó ló vagy cso por tos ada to kat

kap nak-e meg,
– a be teg vá ró lis ták ese té ben mi lyen jog sza bály ren del -

ke zik a vizs gá la tok üte me zé sé rõl,
– sor ke rül-e a vá ró lis ták ese té ben a vá ra ko zá si idõ ma -

xi ma li zá lá sá ra,
– kik al kot ják a szak ér tõi hát te ret a kü lön bö zõ szak mai

szá mí tá sok el vég zé se kor.
Az ol dal fel hív ta a fi gyel met arra, hogy ál lás pont ja sze -

rint amennyi ben a te rü let irá nyí tá sa fon tos kér dé sek ben
ren de le ti úton tör té nik tör vé nyi sza bá lyo zás he lyett, úgy
az a fis ká lis meg fon to lá sok do mi nan ci á já hoz ve zet het. 

A mun ka vál la lói ol dal az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról
szó ló tör vény ja vas lat vég re haj tá si ren de le te i nek OÉT-ben
sor ra ke rü lõ tár gya lá si rend jé vel kap cso lat ban az zal a ké -
rés sel for dult a kor mány za ti ol dal hoz, hogy ké szül jön lis ta
és üte me zés a tör vény mi att mó do sí tan dó, il let ve új on nan
ki bo csá tan dó jog sza bá lyok ról, és ezt a lis tát az OÉT ol da -
lai is mer hes sék meg a vár ha tó vál toz ta tá sok át lát ha tó sá -
gának biz to sí tá sa ér de ké ben is. 

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, ké szen áll a kon cep ció és
a vég re haj tás sal kap cso la tos ren de le tek nek a Szo ci á lis
 Bizottságban tör té nõ meg tár gya lá sá ra.

A kor mány za ti ol dal a mun ka vál la lói ol dal kér dé se i re
vá la szol va hang sú lyoz ta, hogy az adat vé de lem szi go rú an
sza bá lyo zott: egy ér tel mû en ren del ke zik a tör vény a be te -
gek egész ség ügyi ada ta i nak nyil ván tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl, 
tá ro lá sá ról, az ada tok hoz való hoz zá fé rés rõl. 

A vá ró lis ták ese té ben át lát ha tó ság ra és szak sze rû ség re
tö rek sze nek.

A Kor mány kész az ér de mi egyez te tés re a jö võ ben is,
fon tos nak véli kon zul tá ció ke re té ben meg is mer ni a szo ci á -
lis part ne rek vé le mé nyét, ja vas la ta it, kész to váb bi tár gya -
lá sok ra a té má ban.

2. A Nyug díj biz to sí tá si El len õr zõ Tes tü let je len té se a
Nyug díj biz to sí tá si El len õr zõ Tes tü let 2007. évi tevé keny -
ségérõl. 

A mun ka vál la lói ol dal a je len tés fõbb meg ál la pí tá sa it,
ál lás fog la lá sa it kor rekt nek tar tot ta, el fo gad ta, a ben ne sze -
rep lõ ja vas la to kat tá mo gat ta. Az ol dal sür get te a Nyug díj -
alap és az ál lam ház tar tás más rend sze rei kap cso la ta i nak
elem zé sét és az APEH sze re pé vel össze füg gés ben fenn ál -
ló prob lé mák üte me zett meg ol dá sát. Az ol dal je lez te, hogy 
to váb bi kér dé se it, ész re vé te le it és ja vas la ta it írás ban kül di
meg az elõ ter jesz tõk nek.

A mun kál ta tói ol dal ki emel te: a je len tés kor rekt, an nak
vál to zat lan ál la pot ban tör té nõ el fo ga dá sát ja va sol ta.

Az OÉT el fo gad ta és meg kö szön te a tes tü let tárgy sze rû
be szá mo ló ját.

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

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2008. már ci us 14-i és 28-i ülé se i rõl

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (a to váb bi ak ban
OÉT) már ci us 14-i ülé sén a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl
na pi rend elõtt az aláb bi ak hang zot tak el.

– Az Al kot mány bí ró ság 2008. jú ni us 30-i ha tállyal
meg sem mi sí tet te a Mun ka Tör vény köny vé nek az ipa ri és
ke res ke del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló
1/1990. (VIII. 21.) IKM ren de let ne gye dik sza ka szát és an -
nak mel lék le tét, amely az egész ség re ár tal mas mun ka kör -
ben fog lal koz ta tot tak jo ga it biz to sí tot ta pél dá ul a vegy -
ipar ban és a ko há szat ban. A dön tés in do ko lá sa sze rint a jú -
ni us 30-i ha tár idõ meg je lö lé sé vel az Al kot mány bí ró ság
meg fe le lõ idõt kí vánt biz to sí ta ni a jog al ko tó nak az al kot -
má nyos sza bá lyo zás ki ala kí tá sá hoz az érin tett te rü le te ken.
A mun ka vál la lói ol dal úgy lát ja, hogy en nek a le he tõ ség -
nek a meg ra ga dá sa tár sa dal mi ér dek, és erre te kin tet tel
kér te a kor mány za ti ol dalt, te gyen lé pé se ket a meg fe le lõ
jogi sza bá lyo zás ér de ké ben.

– A mun ka vál la lói ol dal el fo gad ha tat lan nak mi nõ sí tet -
te, hogy a bí ró ság elõt ti mun ka ügyi vi ták ban fi ze ten dõ
per költ ség vi se lé sé vel kap cso la tos, 2007 de cem be ré ben
el fo ga dott jogi sza bá lyo zás ról az OÉT-ben nem tör tént
elõ ze tes egyez te tés. Az ol dal ál lás pont ja sze rint a ha zai
mun ka ügyi bí ró sá gok kor mány za ti ol dal ál tal jel zett túl -
ter helt sé ge is csak re la tív le het, mi vel a mun ka vál la lók kö -
zül ha zánk ban csu pán az uni ós át lag ötö de for dul mun ka -
ügyi bí ró ság hoz mun ka jo gi sé rel me i nek or vos lá sá ért.
A ki ala kult hely zet a mun ka vál la lói ol dal szá má ra el fo -
gad ha tat lan a mun ka vál la lók sú lyos ki szol gál ta tott sá ga
mi att, ezért az ügy ben tett ko ráb bi lé pé se it ki egé szít ve az
ol dal ezú ton is kez de mé nyez te, hogy sür gõ sen kez dõd jön
tri par tit tár gya lás a hely zet ér de mi mó do sí tá sa cél já ból.

A kor mány za ti ol dal ja va sol ta, hogy szak ér tõi bi zott -
ság ban foly ta tód ja nak az egyez te té sek.

Az OÉT a már ci us 14-i ple ná ris ülés re be nyúj tott elõ ter -
jesz té se ket – a ki ala kult vi tá ra való te kin tet tel – már -
cius 28-án is mét na pi rend re tûz te.

1. Az OÉT az elsõ na pi ren di pont ban sze rep lõ „Elõ ter -
jesz tés a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nyét
érin tõ tör vé nyek mó do sí tá sá ról” címû anya got tár gyal ta.
A kor mány za ti ol dal elõ ter jesz té sé ben szó ban is össze fog -
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lal ta az írá sos do ku men tum fõbb ele me it, is mer tet te a tör -
vé nyek mó do sí tá sá nak szük sé ges sé gét (egy sé ge sí tés). 

A mun ka vál la lói ol dal a kor mány za ti ol dal elõ ter jesz té -
sét el fo gad ta. Ki egé szí té sül an nak tisz tá zá sát igé nyel te,
hogy mi a jog sza bály-elõ ké szí tõk szán dé ka azok ra az ese -
tek re néz ve, ha a ked vez mé nyek meg íté lé se után kö vet ke -
zik be sú lyos jog sér tés a mun kál ta tó nál. Az ol dal ál lás -
pont ja sze rint az ilyen hely ze tek re vo nat ko zó an elõ kell
írni a tá mo ga tá sok vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé gét.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, hogy a mun ka ügyi sza bá -
lyok egy sé ge sí té sé nek szán dé ká val egyet ért, de a szi go rí -
tást nem tá mo gat ja. A fe ke te gaz da ság el le ni küz de lem a
mun kál ta tói ol dal nak is ér de ke, a töb bi jog sér tés sel kap -
cso la tos elõ írást azon ban túl szi go rú nak ta lál ja, meg íté lé se 
sze rint azok nem élet sze rû el vá rá so kat tük röz nek. Ál lás -
pont ja sze rint a ter ve zet – to váb bi egyez te tést kö ve tõ en –
át dol go zás ra szo rul, ezért azt je len le gi for má já ban nem tá -
mo gat ja.

A 2008. már ci us 28-i ülé sen ho zott dön tés ér tel mé ben az
OÉT ese ti bi zott sá got hoz lét re a téma to váb bi tár gya lá sá ra, a
rész le tek ki dol go zá sá ra. A Kor mány ezért a tör vény ja vas -
latot az Or szág gyû lés ta va szi ülés sza kán nem nyújt ja be. 

2. a) Elõ ter jesz tés a fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi
CLV. tör vény, va la mint egyéb  fo gyasz tó vé del mi ren del -
ke zé se ket tar tal ma zó tör vé nyek mó do sí tá sá ról

A kor mány za ti ol dal – az elõ ter jesz tést szó ban ki egé -
szít ve – is mer tet te, hogy a fo gyasz tó vé del mi tör vény, va -
la mint a fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé se ket tar tal ma zó tör -
vé nyek mó do sí tá sá nak in do ka az uni ós irány el vek ben fog -
lalt sza bá lyo zás át ve ze té se a ma gyar jog rend szer be (fo -
gyasz tó vé del mi kor mány ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint).

Az elõ ter jesz tõ szó be li ki egé szí tés ben fel so ro lás sze rû en
ki tért a leg lé nye ge sebb vál toz ta tá sok ra, mó do sí tá sok ra.

A mun ka vál la lói ol dal a kor mány za ti ol dal elõ ter jesz té sét
tá mo gat ta.

A mun kál ta tói ol dal az elõ ter jesz tést nem tá mo gat ta,
idõt kért egy, a ter ve zet egyes sza ka sza i ra vo nat ko zó új ja -
vas lat el ké szí té sé re.

A kor mány za ti ol dal az ész re vé te lek re re a gál va – a
mun kál ta tói ol dal ja vas la tát fi gye lem be véve – in dít vá -
nyoz ta, hogy a té má ban szük sé ges to váb bi egyez te té sek
szak bi zott ság ban tör tén je nek. Az OÉT ple ná ris ülé se a ja -
vas la tot el fo gad ta.
 2. b) A kor mány za ti ol dal is mer tet te a Fo gyasz tó vé del mi
Ta nács lét re ho zá sá ról szó ló elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal a kor mány za ti ol dal elõterjesz -
tését tá mo gat ta, az zal a mó do sí tó ja vas lat tal, hogy a Fo -
gyasz tó vé del mi Ta nács össze té te lét il le tõ en a mun kál ta tói
és a mun ka vál la lói ol dal szer ve ze ten ként, kon fö de rá ci ón -
ként 1-1 fõt de le gál has son a tes tü let be.

A mun kál ta tói ol dal – a lét re ho zan dó Ta nács összeté -
telére vo nat ko zó mó do sí tá sok kal – az elõ ter jesz tést el fo -
gad ta.

A kor mány za ti ol dal a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács össze -
té te lé re vo nat ko zó mó do sí tó ja vas la tok ra re a gál va je lez te
ag gá lyát, mi sze rint a ja vas lat el fo ga dá sa ese tén olyan
létszá mú vá duz zad na a tes tü let, amely el le he tet le ní te né a ha -
té kony mun kát. Ez zel in do kol va kér te a szo ci á lis part ne re ket, 
szí ves ked je nek át gon dol ni a lét szám ra vo nat ko zó el kép ze lé -
se i ket, s a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács ha té kony mun ka vég zé -
se ér de ké ben te kint se nek el ja vas la tuk tól. Az OÉT ple ná ris
ülé se vé gül ab ban ál la po dott meg, hogy az OÉT mun ka vál la -
lói és mun kál ta tói ol da lát egy-egy fõ kép vi se li, míg az or szá -
gos gaz da sá gi ér dek kép vi se le tek kö zül – a mun kál ta tói ol dal -
lal tör té nõ egyez te tést kö ve tõ en – a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter kér fel nyolc szer ve ze tet rész vé tel re a Fo gyasz tó vé -
del mi Ta nács ba.

3. Az OÉT Tit kár sá ga is mer tet te az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács 2008. I. fél évi mun ka ter vé re vo nat ko zó
ja vas la tot.

A mun ka vál la lói ol dal az OÉT 2008. I. fél évi mun ka ter -
vét el fo gad ta, az zal a ki té tel lel, hogy kér te a kor mány za ti
ol dalt: min dent te gyen meg an nak ér de ké ben, hogy a mun -
ka ügyi pe rek költ ség té rí té sé nek meg szün te té sét cél zó na -
pi ren di pont tár gya lá sá ra mi e lõbb, le he tõ leg már má jus
hó nap ban sor ke rül jön.

A mun kál ta tói ol dal az elõ ter jesz tést tá mo gat ta.

Az OÉT 2008. I. fél év re vo nat ko zó mun ka ter vét a mel -
lék let ben fog lal tak sze rint fo gad ta el.

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

Mel lék let

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2008. I. fél évi mun kat er ve

I.
Ple ná ris ülés re ja va solt té mák

Ja nu ár

1. Je len tés a Nyug díj biz to sí tá si El len õr zõ Tes tü let 2007. évi 
te vé keny sé gé rõl 

Elõ ter jesz tõ: Nyug díj biz to sí tá si El len õr zõ Tes tü let 

2. Elõ ter jesz tés az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló
tör vény ja vas lat egyes vég re haj tá si ren de le te i nek kon cep -
ció já ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Szo ci á lis Bi zott ság
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3. Elõ ter jesz tés az egyes egész ség ügyi tár gyú tör vé nyek 
mó do sí tá sá ról (tör vény ja vas lat)

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Szo ci á lis Bi zott ság

Feb ru ár 

In for má lis ta nács ülés

Már ci us

1. Elõ ter jesz tés az adó ter hek csök ken té sé re, a mun ka -
vál la lás ösz tön zé sé re ki dol go zott ja vas la tok ról (az „Új
Ma gyar or szág” prog ram ré szét ké pe zõ, az adók kal és a
fog lal koz ta tás sal kap cso la tos kon cep ció)

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal

2. Elõ ter jesz tés a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö -
ve tel mé nyét érin tõ tör vé nyek mó do sí tá sá ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Bér- és Kol lek tív Meg ál la po dá sok Bizott -

sága, va la mint a Mun ka jo gi Bi zott ság együt tes ülé se

3. a) Elõ ter jesz tés a fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi
CLV. tör vény, va la mint egyéb fo gyasz tó vé del mi ren del -
ke zé se ket tar tal ma zó tör vé nyek mó do sí tá sá ról

b) Elõ ter jesz tés a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács lét re ho zá -
sá ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság

4. Ja vas lat az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2008.
I. fél évi mun ka ter vé re

Elõ ter jesz tõ: OÉT Tit kár sá ga

Áp ri lis

1. Elõ ter jesz tés az „Új Ma gyar or szág” c. prog ram ré szét 
ké pe zõ, adók ról szó ló tör vény ter ve zet rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság

2. Elõ ter jesz tés az „Új Ma gyar or szág” prog ram ré szét
ké pe zõ, fog lal koz ta tás ról szó ló tör vény ter ve zet rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Mun ka erõ-pi a ci Bi zott ság

3. Elõ ter jesz tés az „Új Tu laj do no si Prog ram” szak mai
ter ve zet rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság

4. Elõ ter jesz tés az Új Pol gá ri Tör vény könyv – mun ka
vi lá gát érin tõ – ter ve ze té rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Mun ka jo gi Bi zott ság

5. Elõ ter jesz tés az egyes tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá -
sok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Szo ci á lis Bi zott ság

6. Elõ ter jesz tés a Kon ver gen cia-prog ram végrehajtá -
sáról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság 

7. Elõ ter jesz tés az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai igény -
be vé te lé nek rend jé rõl szó ló tör vény hez kap cso ló dó egyéb
tör vé nyek mó do sí tá sá ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Szo ci á lis Bi zott ság

8. Elõ ter jesz tés az egész ség biz to sí tás pénz be li el lá tá sai
fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl (törvény ja -
vaslat)

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Szo ci á lis Bi zott ság

9. Elõ ter jesz tés a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi
CXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról (tör vény ja vas lat)

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság

10. Elõ ter jesz tés a vegy ipar ban és más ága za tok ban dol -
go zó mun ka vál la lók mun ka vé del mé nek biz to sí tá sá ról a
heti 36 órás mun ka idõ el tör lé sét kö ve tõ hely zet ben

Elõ ter jesz tõ: mun ka vál la lói ol dal
Tár gyal ja: Mun ka jo gi Bi zott ság

11. Tá jé koz ta tó a Tár sa dal mi Pár be széd Köz pont (TPK) 
2007. évi mun ká já ról

a) Tá jé koz ta tó az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok 2007. évi
mun ká já ról

b) Tá jé koz ta tó a Mun ka ügyi és Dön tõ bí rói Szol gá lat
2007. évi mun ká já ról 

Elõ ter jesz tõ: TPK

12. Tá jé koz ta tó az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 2007. évi
te vé keny sé gé rõl

Elõ ter jesz tõ: Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság

Má jus

1. Elõ ter jesz tés az Új Tu laj do no si Prog ram ról szó ló tör -
vény ter ve zet rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság

2. Elõ ter jesz tés a ma gán-nyug díj pénz tá ri já ra dék sza bá -
lyo zás ról, il let ve a kap cso ló dó in téz mé nyi és egyéb kér -
désekrõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság
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3. Elõ ter jesz tés a mun ka vál la lók uta zá si ked vez mé nye i nek
vissza ál lí tá sá ról

Elõ ter jesz tõ: mun ka vál la lói ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság

         Mun ka jo gi Bi zott ság

4. Elõ ter jesz tés a 2009–2012. év kö zöt ti idõ szak ról szó -
ló nem ze ti mun ka vé del mi po li ti ká ról szó ló OGY hatá -
rozatról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Mun ka vé del mi Bi zott ság

5. Tá jé koz ta tó a nem zet gaz da ság 2007. évi mun ka vé -
del mi hely ze té rõl a Kor mány ré szé re ké szí tett je len tés rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal

6. Tá jé koz ta tó a mun ka vé de lem or szá gos prog ram já ról
szó ló 20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat vég re haj tá sá ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal

Jú ni us

1. Elõ ter jesz tés az eu ró ra való nem ze ti át ál lá si terv rõl
Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Gaz da sá gi Bi zott ság

2. Elõ ter jesz tés a mun ka ügyi pe rek tár gyi költ ség men -
tes sé gé nek meg szün te té sé bõl ere dõ hely zet meg ol dá sá ra
irá nyu ló ja vas la tok ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Mun ka jo gi Bi zott ság

3. Tá jé koz ta tó a kor ked vez mé nyes nyug díj rend szer kor -
szerûsítését szol gá ló elõ ké szü le tek ál lá sá ról, az e cél ra lét -
re ho zott mun ka cso port te vé keny sé gé rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal
Tár gyal ja: Szo ci á lis Bi zott ság

        Mun ka vé del mi Bi zott ság

4. Elõ ter jesz tés a szer vez ke dé si sza bad ság jo gá nak meg -
erõsítését cél zó jog sza bály-mó do sí tás ról és egyéb in téz ke -
dés rõl

Elõ ter jesz tõ: mun ka vál la lói ol da
Tár gyal ja: Mun ka jo gi Bi zott ság

5. Elõ ter jesz tés a mun ka he lyi stressz ke ze lé sét szol gá ló
meg ál la po dás ról

Elõ ter jesz tõ: mun ka vál la lói ol dal
Tár gyal ja: Mun ka jo gi Bi zott ság

II.
To váb bi, bi zott sá gi tár gya lás ra ja va solt témák

Ja nu ár

Az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló tör vény ja -
vaslat egyes vég re haj tá si ren de le te i nek kon cep ci ó ja (Szo -
ciális Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
szó ló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let és az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan -
szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 43/1999. (III. 3.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Szo ci á lis Bi zott ság)

Feb ru ár

A Bu da pest bõl és Pest me gyé bõl álló tér ség négy te rü -
let re tör té nõ – a kö te le zõ egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról
szó ló tör vény ben fog lal tak sze rin ti – fel osz tá sá nak sza bá -
lya i ról szó ló kor mány ren de let ter ve ze te (Szo ci á lis Bizott ság)

A mun ka vál la lók szol gál ta tá sok nyúj tá sa ke re té ben tör té -
nõ ki kül de té sé rõl szó ló, 1996. de cem ber 16-i 96/71/EK par -
la men ti és ta ná csi irány elv vel kap cso la tos lu xem bur gi bí ró -
sá gi íté le tek meg vi ta tá sa, kü lö nös te kin tet tel a  Laval-ügyre
(Mun ka jo gi Bi zott ság)

A mig rá ció te rü le tén tár gya lás alatt lévõ irány elv ter ve -
ze tek (Mun ka jo gi Bi zott ság)

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló, a KOMT szá má ra
ké szült elõ ter jesz tés bõl a Mun ka Tör vény köny vé re vo nat -
ko zó rész (Mun ka jo gi Bi zott ság)

Már ci us

Elõ ter jesz tés az „Új Ma gyar or szág” prog ram ré szét ké -
pe zõ, ok ta tás ról szó ló jog sza bály ter ve zet koncepció járól
(Szak kép zé si Bi zott ság)

Az el éré si sza bá lyok ról szó ló kor mány ren de let kon cep -
ci ó ja (Szo ci á lis Bi zott ság)

A be uta ló nél kül igény be ve he tõ szak el lá tá sok, a be uta -
lás ra jo go sult or vo sok kö ré nek, a be uta lá si rend és a be uta -
lás szak mai sza bá lya i ról, va la mint a be teg út-szer ve zé si
sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele mi rõl szó ló kor mány ren -
delet kon cep ci ó ja (Szo ci á lis Bi zott ság)

Az egész ség ügyi szol gál ta tók nak a te vé keny sé gük prog -
resszi vi tá si szint je sze rin ti be so ro lá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról szó ló kor mány ren de let kon cep ci ó ja (Szo ci á lis Bi -
zott ság)

Elõ ter jesz tés a kol lek tív szer zõ dé sek be je len té sé nek és
nyil ván tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 2/2004.
(I. 15.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról – SZMM ren de let

(A kol lek tív szer zõ dé sek elekt ro ni kus for má ban tör té nõ
be je len té sé nek be mu ta tó ja és szak mai kon zul tá ci ó ja) (Bér- és
Kol lek tív Meg ál la po dá sok Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés 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
szó ló 30/2000. (IX. 15.) GM ren de let mó do sí tá sá ról –
SZMM ren de let (Mun ka erõ-pi a ci Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról
szó ló 89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
[Ben ne: SZMM ren de let a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol -
gál ta tás ról szó ló 27/1995. (VII. 25.) NM ren de let mó do sí -
tá sá ról] (Mun ka vé del mi Bi zott ság)
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Áp ri lis

Elõ ter jesz tés az „Üz let re Han gol va” prog ram 2008. évi
vég re haj tá sá ról (Gaz da sá gi Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés a szak kép zés meg kez dé sé nek és foly ta tá -
sá nak fel té te le i rõl, va la mint a tér sé gi in teg rált szak kép zõ
köz pont ta nács adó tes tü le té rõl szó ló 8/2006. (III. 23.) OM
ren de let mó do sí tá sá ról – SZMM ren de let (Szak kép zé si
Bi zott ság)

Alap kon cep ció a fe ke te- és szür ke fog lal koz ta tás el le ni
fel lé pés rõl (Gaz da sá gi Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés a köz fog lal koz ta tá si for mák egy sé ge sí té -
sé rõl – kon cep ció (Mun ka jo gi Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok pályá -
zati, va la mint in for má ci ós célú fel hasz ná lá sá ról szó ló
5/2002. (XI. 12.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról (Mun ka vé -
del mi Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 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 ke ret fel hasz ná lá sá ról,
va la mint a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok és a me gyei (fõ vá -
ro si) mun ka ügyi köz pon tok együtt mû kö dé sé rõl szó ló
23/2005. (XII. 26.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról – SZMM 
ren de let (Szak kép zé si Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés 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 mó do sí tá sá ról – SZMM ren de let
(Esély egyen lõ sé gi Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 362/2004. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Esély egyen lõ sé gi Bi zott ság)

Má jus

Elõ ter jesz tés a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té -
te le i nek iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról szó ló 1/2006.
(II. 2.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról – SZMM ren de let
(Bér- és Kol lek tív Meg ál la po dá sok Bi zott ság)

Elõ ter jesz tés az adó tör vé nyek rõl (Gaz da sá gi Bi zott ság)

Jú ni us

Ja vas lat a Mun ka Tör vény köny ve ak tu á lis mó do sí tá sa i ra
(Mun ka jo gi Bi zott ság)

Elõ ter jesz tõ: mun ka adói ol dal és mun ka vál la lói ol dal

III.
Ak tu a li tá sa ese tén ple ná ris vagy bi zott sá gi ülé se ken

foly ta tott konzultáció

Kon zul tá ció az Eu ró pai Unió ve ze tõ szer vei elõtt sze -
rep lõ, a mun ka vi lá gát érin tõ kér dé sek ben a ma gyar kor -
mány za ti ál lás pont ról

Elõ ter jesz tés az egész ség ügyi tár gyú – a mun ka adó kat,
mun ka vál la ló kat érin tõ – jog sza bály-mó do sí tá sok ról

IV.
Ja vas lat az Ad-hoc bi zott ság prog ram já hoz

A 2009. évi adó vál to zá sok irá nyai

T á j é k o z t a t ó

az Or szá gos Köz szol gá la ti Ér dek egyez te tõ Tanács
szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol da lá nak

meg ál la po dá sa a 2008. évi kor rek ci ós bér po li ti kai
in téz ke dés rõl a költ ség ve té si in téz mé nyi szfé rá ban

Az Or szá gos Köz szol gá la ti Ér dek egyez te tõ Ta nács
(OKÉT) szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol da la meg erõ sí -
tet te azt a cél ki tû zést, hogy 2008-ban a költ ség ve té si in téz -
mé nyi szfé ra át la gá ban a re ál ke re se tek 2007. évi szint je
meg õr zés re ke rül jön. Meg ál la pí tot ták, hogy a 2008. évi
költ ség ve té si tör vény ben fi gye lem be vett hez ké pest a kor -
mány za ti elõ re jel zés most na gyobb vár ha tó éves inf lá ci ó -
val szá mol, ezért a két ol dal az aláb bi ak ban ál la po dott
meg:

1. A kor rek ci ós bér po li ti kai in téz ke dés a költ ség ve té si
szer vek re mint mun kál ta tók ra, il let ve a ve lük mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál lók ra ter jed ki, a köz fog -
lal koz ta tás ban részt ve võk, a vá lasz tott tiszt ség vi se lõk, az
ál la mi ve ze tõk, a pré mi um évek prog ram ban részt ve võk,
a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ban lé võk, az ösz -
töndí jas fog lal koz ta tot tak, va la mint a meg bí zá sos jog vi -
szony ban ál lók ki vé te lé vel.

2. 2008-ban egy sze ri, úgy ne ve zett ese ti ke re set ki egé -
szí tés re ke rül sor két rész let ben.

3. Az elsõ rész let ki fi ze té sé re a 2008. jú ni us ra járó il let -
mé nyek fi ze té sé vel egy ide jû leg, jú li us ele jén ke rül sor,
egy fõre szá mol va 15 ezer Ft brut tó összeg ben. A má so dik
rész let re a 2008. no vem ber havi il let mé nyek de cem ber
ele ji ki fi ze té se kor ke rül sor. A má so dik rész let vég le ges
össze gé rõl a Kor mány az év kö zi ár- és ke re set ala ku lás, va -
la mint az éves vár ha tó ada tok fi gye lem be vé te lé vel – a
költ ség ve té si in téz mé nyi szfé ra át la gos re ál ke re se te 2008.
évi szin ten tar tá sá ra vo nat ko zó cél ki tû zés szem elõtt tar tá -
sá val – az OKÉT-ben le foly ta tott egyez te tés után dönt.

4. Az elsõ rész let ki fi ze té sé re a költ ség ve té si szerv vel
2008. jú ni us 1-jén fenn ál ló jog vi szony alap ján, az aláb bi
sza bá lyok sze rint ke rül sor:

4.1. A brut tó 15 ezer Ft-ra az jo go sult, aki
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a) 2008. jú ni us 1-jén költ ség ve té si szerv vel tel jes mun -
ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban állt, és

b) a jog vi szo nya költ ség ve té si szerv vel (szer vek kel)
2008. ja nu ár 1-jé tõl fo lya ma to san fenn állt, és aki nek

c) a 2008. ja nu ár 1-je és jú ni us 1-je kö zöt ti fo lya ma tos
jog vi szo nyá ban nem állt fenn 2 hó nap nál hosszabb ide ig
tar tó szü ne te lés.

4.2. A brut tó 15 ezer Ft idõ ará nyos ré szé re jo go sult,
 akinek

a) a költ ség ve té si szerv vel (szer vek kel) fo lya ma to san
fenn ál ló jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-je és jú ni us 1-je kö zött
ke let ke zett, vagy/és

b) a fo lya ma tos jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-je és jú ni us
1-je kö zött 2 hó nap nál hosszabb ide ig szü ne telt.

4.3. A 4.1–4.2 pont sze rin ti összeg mun ka idõ vel ará -
nyos ré szé re jo go sult az, aki 2008. jú ni us 1-jén költ ség ve -
té si szerv vel rész mun ka idõs jog vi szony ban állt.

4.4. Nem jo go sult ese ti ke re set-ki egé szí tés re, aki nek a
jog vi szo nya  2008. ja nu ár 1-je és 2008. jú ni us 1-je kö zött
fo lya ma to san szü ne telt.

5. Az elsõ rész let hez a költ ség ve té si szer vek, il let ve
fenn tar tó ik a 2008. évi il let mény eme lés fi nan szí ro zá sá nál
ké szült fel mé rés alap ján, a 2008. ja nu ár 1-jei sta tisz ti kai
ál lo má nyi lét szám ra ve tít ve, sze mé lyen kén ti 15 ezer Ft-tal
és an nak mun kál ta tói já ru lé ka i val szá mol va kap ják meg az 
in téz ke dés fe de ze té ül szol gá ló for rást. Ez zel a 4. pont

szerin ti tény le ges jo go sult sá gi lét szám alap ján – a mind két 
irány ban le het sé ges kü lön bö zet ren de zé sé vel – a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek ese té ben 2008. szep tem ber 30-ig,
he lyi ön kor mány zat ese té ben a 2008. évi zár szám adás ke -
re té ben el kell szá mol ni.

6. A 2008. évi, két rész let ben tel je sí tett ese ti ke re set-ki -
egé szí tés 2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Egy sé ges Köz szol gá la ti
Sztrájk bi zott ság és a Kor mány kö zött 2007. feb ru ár 19-én
lét re jött meg ál la po dás 7. pont já ban meg ha tá ro zott in téz -
ke dé sen fe lül – be épül az il let mény rend sze rek ga ran tált
bér té te le i be, va la mint a he lyi ön kor mány za tok köz pon ti
költ ség ve té si kap cso la ta i ból szár ma zó for rá sok 2009. évi
össze gé ben nö ve lõ té nye zõ ként ke rül fi gye lem be vé tel re.

7.  A Kor mány vál lal ja, hogy
a) az ese ti ke re set-ki egé szí tés for rá sa it a köz pon ti költ -

ség ve tés tar ta lé ka i ból biz to sít ja,
b) az ese ti ke re set-ki egé szí tés rõl ki adan dó kor mány ren -

de let ter ve ze tét az OKÉT-ben egyez te ti,
c) az ese ti ke re set-ki egé szí tés má so dik rész le té nek mér -

té ké re és rend sze ré re vo nat ko zó ja vas la tát 2008. ok tó ber
20-ig az OKÉT elé ter jesz ti.

Var ga Lász ló s. k., Si mon Gá bor s. k.,
Szak szer ve ze ti ol dal Kor mány za ti ol dal
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T á  j é  k o z  t a  t á s

a Mun ka ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ké rõl

A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ügy kö rét érin tõ szak te rü le te ken a 10/2003. (VII. 31.) FMM ren de let 5. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Munka -
ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ké nek ki egé szí té se 2008. má jus:

Név jegy zék 
sorszá ma

Elõ zõ 
en gedély 
sorszá ma

Szak ér tõ neve El ér he tõ sé gi címe Te le fon Szak te rü let, és azon be lü li rész te rü let(ek) 
En ge dély ér vé nyessé gi

ide je

211.  Mes ter há zy Emil 7624 Pécs Zója u. 5/b. 30/332-7423 J/Fel nõtt kép zés 1, 6, 7 2013.05.20

504.  Cser nyi né Tóth Éva 3300 Eger Vö rös marty út 11/a. 70/367-5792 J/Fel nõtt kép zés 4 2013.05.20

540.  Né meth Ger gely 1013 Bu da pest At ti la u. 47. 30/416-8014 E/Mun ka pszi cho ló gia 1, 2, 3 2013.02.15

      I/Sze mély ügyi szak ér tés 2, 4, 6 2013.02.15

      J/Fel nõtt kép zés 2, 3 2013.02.15

541.  Ör dög Dóra 2750 Nagy kõ rös Bi czó Géza u. 30/a. 70/378-0385 J/Fel nõtt kép zés 2, 4, 5, 6 2013.05.20

542.  Mus tos Ta más Já nos 6723 Sze ged Mu rá nyi u. 10/a. 30/925-4303 J/Fel nõtt kép zés 2 2013.05.20

543.  Buj do só Ba lázs 9730 Kõ szeg Raj nis u. 12. 70/210-0553 E/Mun ka pszi cho ló gia 1, 4, 5 2013.05.20

   J/Fel nõtt kép zés 7 2013.05.20

544.  Zé té nyi Ákos 7631 Pécs Má tyás Fló ri án tér 9. 72/512-858 K/Fog lal ko zá si
re ha bi li tá ció

1, 2, 5 2013.05.20

545.  Dr. Je de rán Má ria 1116 Bu da pest Fe hér vá ri út 215. 20/546-2717 K/Fog lal ko zá si
re ha bi li tá ció

4, 5 2013.05.20

546.  Au gusz ti ni Ta más György 1064 Bu da pest Vö rös marty u. 48. 20/926-4117 K/Fog lal ko zá si
re ha bi li tá ció

2, 5 2013.05.20

547.  Fo ga ra si né Frits Il di kó 1213 Bu da pest Kó rus u. 2. 30/932-6542 K/Fog lal ko zá si
re ha bi li tá ció

5 2013.05.20

548.  Lerch Gab ri el la 2822 Szo mor Ady E. u. 22. 20/365-8154 K/Fog lal ko zá si
re ha bi li tá ció

5 2013.05.20

549.  Dr. Mak szin Mi hály 4434 Kál mán há za Vi rág u. 12. 30/380-5454 K/Fog lal ko zá si
re ha bi li tá ció

4, 5, 6 2013.05.20

550.  Dr. Vass né Var ga Edit 1033 Bu da pest Hé ví zi út 16. 30/250-6879 B/Mun ka dí ja zás,
bér rend szer

1, 2, 5 2013.05.20

      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3, 5, 7 2013.05.20
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T á  j é  k o z  t a  t á s

a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let (FAT) tag ja i ról

Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let (FAT) tag jai 2008. má jus 15-tõl

Kép vi selt szer ve zet, szak mai kör Név

Fel nõtt kép zé si szak ér tõ Jó kai Ist ván, a FAT el nö ke
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Mes kó né Tóth Ágo ta
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Papp Kor nél
Ma gyar Ag rár ka ma ra Bol la Fe renc
Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Dr. Szi lá gyi Já nos 
Ér tel mi sé gi Szak szer ve ze ti Tö mö rü lés Dr. Kiss Papp Lász ló 
Ke res ke dõk és Ven dég lá tók Or szá gos Ér dek kép vi se le ti
Szö vet sé ge 

Szám adó End ré né

Me gyei Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge Dr. Lu kács Irén
Me gyei Jogú Vá ro sok Szö vet sé ge Sza lay Fe renc
Fel nõtt kép zé si Szak ér tõk Or szá gos Egye sü le te Dr. Ma da rász Sán dor 
Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge Bor si Ár pád
Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te Si pos Jú lia
Mér nö ki Ka ma ra Kas sai Fe renc
Or vos-ter mé szet gyó gyász szak ér tõ Dr. Or mos Gá bor
Fel nõtt kép zé si szak ér tõ Dr. Bar ta Ta más
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Az Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

t á  j é  k o z  t a  t á  s a

az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes

sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le tõ leg 
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len té sé rõl,
va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si

szolgáltatási díjról szóló 13/2004. (IV. 19.) FMM
ren de let sze rint ki adott EK-tí pus ta nú sít vány

köz zé té te lé rõl

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz -
kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve -
ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai
Bi zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak
való be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten -
dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.)
FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. §-a
alap ján a BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. 2008.
jú ni us 09-én az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ sé get a 14. § (1) be kez dé se sze rin ti EK-típus -
tanúsítvány kiadásáról tájékoztatta. 

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

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer -
ve zet: 

BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (rö vid ne vén:
BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, At ti la u. 64.  Tel: 1/272-0011,
Fax: 1/369-1058)

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

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 221-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be li (I/B) 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 761 He a vy 

Me tal Rock

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 222-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi lábbeli (I/C)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 716 Heat

Rock

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 223-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi lábbeli (I/C)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 717 Heat

Rock Winter

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 229-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi lábbeli (I/A)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 750 Twist

Rock



EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 230-L/2007
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: 751 Calyp so

Rock High (I/B) 752 Calyp so Rock Low (I/A)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 231-L/2007
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: 753 Rap

Rock High (I/B), 754 Rap Rock Low (I/A)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 232-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be li (I/A) Fér fi és nõi szan dál (fe ke te vagy
fe hér szín ben)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 468

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 233-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be li (I/A) Nõi pa pucs (fe ke te vagy fe hér
szín ben)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 847, 1011

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 234-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be li I/A), Fér fi pa pucs (fe ke te vagy fe hér
szín ben)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 1008

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 256-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: 582 (I/C)

T á  j é  k o z  t a  t á s

fel ügye lõi iga zol vány ér vény te le ní té sé rõl

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség Kö zép-ma gyar or szá gi Mun ka vé del mi Fel ügye lõ -
sége mun ka tár sá nak Szõ ri né dr. Csor dás Csil la mun ka -
védel mi fel ügye lõ nek a 4-011175 számú felügyelõi iga -
zolványa elvezett.

A 4-011175 szá mú fel ügye lõi iga zol vány 2008. má jus 20.
nap já tól ér vény te len.

* * *

Az Orszá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség Dél-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge mun ka tár sá nak 
Kri zsán Krisz ti án mun ka ügyi fel ügye lõ nek a 7032331
számú fel ügye lõi iga zol vá nya el ve szett.

A 7032331 szá mú fel ügye lõi iga zol vány 2008. má jus
24. nap já tól ér vény te len.
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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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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.
08.1890 - 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


