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JOGSZABÁLYOK

A Kor mány
201/2008. (VIII. 13.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak
2008. évi ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl szó ló

162/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, va la mint a
 Magyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény 84. § (1) be kez dés b) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dés a) és b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li:

1. §

A költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2008. évi
ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl szó ló 162/2008. (VI. 19.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §-a a kö vet ke zõ új
(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv nél fog -
lal koz ta tott az ese ti ke re set-ki egé szí tés re – az egyéb jo go -
sult sá gi fel té te le ket nem érint ve – a 2008. szep tem ber
 hónapra járó il let mé nyé nek ki fi ze té sé vel egy ide jû leg
 jogosult.”

2. §

(1) Az R. 3. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új c) pont tal
egé szül ki:

[A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa]
„c) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ese té ben a

(4) be kez dés sze rint fel mért lét szám”
[és az (1) be kez dés sze rin ti mér ték mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok kal nö velt össze ge alap ján tör té nik.]

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

„(4) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat a fenn tar tott
költ ség ve té si szer vek sze rin ti bon tás ban, a Mel lék let sze rin -
ti igény lõ la pon 2008. au gusz tus 25-ig meg kül di az Ok ta tá si
és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ré szé re az ese ti kere set-ki egé -

szí tés re jo go sult fog lal koz ta tot tak nak a tel jes mun ka idõ -
sök re át szá mí tott összes lét szá mát. A lét szám szá mí tá sa
so rán a 2. § (2) be kez dé se sze rin ti fog lal koz ta tot ta kat
egész fõ nek, a 2. § (3)–(5) be kez dé se sze rin ti fog lal koz ta -
tot ta kat az ott em lí tett ará nyo sí tás sal, két ti ze des pon tos -
ság gal szá mol va tö re dék lét szám nak kell te kin te ni. Az or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott költ ség -
ve té si szerv az el len õriz he tõ ség ér de ké ben olyan do ku -
men tá ci ót kö te les össze ál lí ta ni és meg õriz ni, amely biz to -
sít ja a tá mo ga tá si igény alap já ul szol gá ló lét szám sze mé -
lyek kel tör té nõ azo no sít ha tó sá gát.”

3. §

Az R. a kö vet ke zõ új 6/A. §-sal egé szül ki:
„6/A. § Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat a tá mo -

ga tást az e ren de let sze rint meg ál la pí tott lét szám meg kül -
dé sé vel igény li az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um tól.
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa és el szá mo lá sa te kin te té ben az or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat és az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um tá mo ga tá si szer zõ dést köt. Az or szá gos
ki sebb sé gi ön kor mány za tot meg il le tõ tá mo ga tást az Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 2008. szep tem ber 25-ig
utal ja.”

4. §

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

(2) Az R. 1. § (1) be kez dé sé ben a „va la mint a több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok (a to váb bi ak ban együtt: he lyi ön kor -
mány zat)” szö veg rész he lyé be az „a több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sok (a to váb bi ak ban együtt: he lyi ön kor mány zat),
va la mint az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok” szö -
veg, az R. 1. § (2) be kez dé sé ben a „kor mány ha tá ro zat”
szö veg rész he lyé be a „kor mány ha tá ro za tok” szö veg lép.

(3) Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti Mel lék let tel egé szül
ki.

(4) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



Mel lék let a 201/2008. (VIII. 13.) Korm. ren de let hez

[Mel lék let a 162/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let hez]

Igénylõlap
az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 

2008. évi ese ti ke re set-ki egé szí té sé nek támogatásához

Fenn tar tó neve: .................................................................................................................................................................

   címe: .................................................................................................................................................................

        kép vi se lõ jé nek neve: ........................................................................................................................................

        nyil ván tar tá si szá ma: ........................................................................................................................................

        adó szá ma: .........................................................................................................................................................

        sta tisz ti kai szám je le: .........................................................................................................................................

        szám la ve ze tõ pénz in té zet neve: ........................................................................................................................

        szám la szá ma: ....................................................................................................................................................

In téz mény neve: ........................................................................................   OM azo no sí tó ja: ................................
         címe: .......................................................................................    Mû kö dé si eng.szá ma: ........................

Ki töl té sért fe le lõs neve: .....................................................................................................................................................

         te le fon szá ma: ...................................................................................................................................................

2008. jú ni us 1-jén a költ ség ve té si szerv vel tel jes vagy rész mun ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban álló köz al kal ma zot tak

Sor szám
Tel jes mun ka idõs re át szá mí tott

köz al kal ma zot ti lét szám1
Ese ti ke re set-ki egé szí tés 
össze sen (1 .000  Ft/fõ)

Mun ka adói já ru lék (32%)
Költ ség ve té si tá mo ga tás mind -

össze sen 

a b (a*15 000) c (b*32%) d (b+c)

1.

2.

3.

...

...

Össze sen:

1 A köz al kal ma zot ti lét szám meg adá sá nál a 2008. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en lét re jött, va la mint a 60 nap nál hosszabb ide ig szü ne telt jog vi szony te kin te té ben arány -
szám al kal ma zá sa szük sé ges, ame lyet a 2008. jú ni us 30-ig szá mí tott jog vi szony szü ne te lés sel nem érin tett nap ja i nak szá ma és a 2008. I. fél év nap ja i nak szá ma
há nya do sa ként kell meg ha tá roz ni. A fi ze tett sza bad ság, va la mint a szü lé si sza bad ság ide jét szü ne te lés ként nem kell fi gye lem be ven ni. (Ab ban az eset ben, ha a
fen ti ek alap ján arány szám al kal ma zá sa nem szük sé ges, a köz al kal ma zot ti lét szám meg adá sá nál a ki in du ló ér ték 1.)
Az így ki szá mí tott ér ték hez tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott ese tén 1,00 szor zót, nem tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott
ese tén a ki ne ve zé sé ben sze rep lõ heti vagy havi mun ka ide jé nek (mun ka órá i nak) a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak heti (40 óra) vagy havi (174 óra) mun -
ka ide jé hez vi szo nyí tott, két ti ze des jegy pon tos sá gú arány szá má nak meg fe le lõ szor zót kell al kal maz ni.

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az igény lõ la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

P. H.

.............................................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.

................................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

9. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 819
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A Kor mány
230/2008. (IX. 12.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó egyes
szer vek ki je lö lé sé rõl

A Kor mány a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII.
tör vény 88. § (2) be kez dés a) pont já ban, va la mint az egyes 
jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör vény 6. § (2) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li:

Rend õr ség szer vei

1. §

(1) A Kor mány a rend õr ség he lyi, te rü le ti, va la mint a
Kor mány ál tal lét re ho zott ön ál ló jog ál lá sú szer vei vo nat -
ko zá sá ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör
gya kor ló ja ként, or szá gos il le té kes ség gel az or szá gos
rendõr fõkapitányt, a má sod fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi
jog kör gya kor ló ja ként, or szá gos il le té kes ség gel a ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(2) A Kor mány az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság vo -
nat ko zá sá ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör
gya kor ló ja ként a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Bün te tés-vég re haj tás szer vei

2. §

(1) A Kor mány a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek és in -
téz mé nyek, to váb bá a fog va tar tot tak kö te le zõ fog lal koz ta -
tá sá ra lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban 
az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja -
ként, or szá gos il le té kes ség gel a bün te tés-vég re haj tás or -
szágos pa rancs no kát, a má sod fo kú mun ka vé del mi ható -
sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or szá gos il le té kes ség gel a
bün te tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(2) A Kor mány a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa -
rancs nok sá ga vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi
ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként a bün te tés-vég re haj tá sért
fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Ma gyar Hon véd ség, ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok

3. §

(1) A Kor mány a Ma gyar Hon véd ség és a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú

mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or szá -
gos il le té kes ség gel a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Köz pon ti
El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal mun ka vé del mi fel ada to -
kat el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ jét, a má sod fo kú
mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or szá -
gos il le té kes ség gel a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz tert je -
lö li ki. 

(2) A Kor mány a Ma gyar Hon véd ség és a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú
mun ka egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or -
szá gos il le té kes ség gel a Ma gyar Hon véd ség Köz egész ség -
ügyi-Jár vány ügyi Szol gá la tot, a má sod fo kú mun ka egész -
ség ügyi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or szá gos il le té -
kes ség gel a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok
köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog kö rük gya kor lá sa so rán csak a
jog sza bá lyok nak van nak alá ren del ve, a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás so rán, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ben ho zan dó dön té sük ben nem uta sít ha tók.

Ka taszt ró fa vé de lem szer vei

4. §

(1) A Kor mány az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ -
igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: OKF) te rü le ti, he lyi szer vei
és a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok vo nat ko zá sá -
ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló -
ja ként, or szá gos il le té kes ség gel az OKF fõ igaz ga tó ját, a
má sod fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja -
ként, or szá gos il le té kes ség gel a ka taszt ró fák el le ni vé de -
ke zé sért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(2) A Kor mány az OKF vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú
mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként a ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok

5. §

A Kor mány a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a
Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont, va la -
mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let vo nat ko zá sá ban az
el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként,
or szá gos il le té kes ség gel a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Záró ren del ke zé sek

6. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos

mun ka vég zés sza bá lya i ról, va la mint a fog lal ko zás-egész -



ség ügyi szol gá lat ról a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél
címû 2/1999. (II. 11.) IM ren de let 2. § f) pont ja, 3. § (1) be -
kez dé se,

b) a bün te tés-vég re haj tá si szer vek te vé keny sé gé vel
kap cso la tos köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl, a köz -
egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá nak, va la mint az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat tal való együtt -
mû kö dés rend jé rõl szó ló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM 
együt tes ren de let 5. §-a,

c) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun -
ka vég zés sza bá lya i ról a bel ügy mi nisz ter ál tal irá nyí tott
rend vé del mi szer vek nél címû 15/2000. (V. 26.) BM ren -
delet 4. § (1) be kez dé se, 7. § (1)–(2) be kez dé se,

d) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun -
ka vég zés sza bá lya i ról a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok nál címû 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM ren de let 2. §
d) pont ja, 3. § (3) be kez dé se, 6. §-a, va la mint 21. § (1) be -
kez dé sé ben a „2. § d) pont já ban meg ha tá ro zott” szö veg -
rész,

e) a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 21/2000.
(VIII. 18.) HM ren de let 7–8. §-a, 29. §-a, 33. §-a, 34. §
(2) be kez dé se.

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

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
15/2008. (VIII. 13.) SZMM 

r e n  d e  l e  t e

a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai 

és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl*

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem:

1. §

(1) E ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a szo -
ciális és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak -
képesítések fel so ro lá sát; e szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye it a ren de let 2. szá mú mel lék le te ha tá -
roz za meg.

(2) E ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za egyes
szak ma cso por tok te kin te té ben a szak kép zés meg kez dé -
séhez szük sé ges be me ne ti kom pe ten ci ák fel so ro lá sát.

(3) E ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za az Or szá -
gos Kép zé si Jegy zék rõl szó ló 37/2003. (XII. 27.) OM ren -
de let ben [a to váb bi ak ban:  37/2003. (XII. 27.) OM ren de -
let] sze rep lõ szak ké pe sí té sek re – kü lön jog sza bá lyok alap -
ján – meg szer zett jo go sult sá gok meg fe lel te té sét az Or szá -
gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be 
tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006.
(II. 17.) OM ren de let ben [a to váb bi ak ban:  1/2006. (II. 17.) 
OM ren de let] sze rep lõ szak ké pe sí té sek re vo nat ko zó an. 

(4) E ren de let 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za a szak mai 
is me re tek tí pu sa i hoz és szak mai kész sé gek szint je i hez tar -
to zó meg ha tá ro zá so kat.

2. §

Az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben ki adás ra ke rü lõ
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek II. pont já ban fel tün te tett
szak mai elõ kép zett sé gen túl az adott szak ké pe sí tés te kin -
te té ben szak mai elõ kép zett ség nek kell te kin te ni 

a) az ál lam ál tal el is mert, ko ráb bi jog sza bá lyok alap ján ki -
adott azo nos meg ne ve zé sû szak ké pe sí té se ket, szak mun kás
ké pe sí té se ket, tech ni kus ké pe sí té se ket, va la mint 

b) a 2. szá mú mel lék let II. pont já ban ne ve sí tett szak ké -
pe sí té sek nek meg fe le lõ mun ka kör be töl té sé re ké pe sí tõ,
ko ráb bi jog sza bály alap ján ki adott egyéb ké pe sí té se ket is. 

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizsga -
követelményeinek ki adá sá ról szó ló 21/2007. (V. 21.)
SZMM ren de let, va la mint a szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyek for mai elõ írá sa i ról szó ló 1/2006. (VII. 5.) SZMM
ren de let.

(3) Ha tá lyát vesz ti az if jú ság se gí tõ szak ké pe sí tés szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról szó ló 7/2002.
(V. 25.) ISM–OM együt tes ren de let.

(4) A fo lya mat ban lévõ kép zé se ket a meg kez dé sük kor
ha tá lyos szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye ket meg ál la pí tó
ren de let alap ján kell be fe jez ni. Ja ví tó-, pót ló vizs gák le té -
te lé re a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint a kép zés be fe je zé -
sét kö ve tõ 1 évig, de leg ké sõbb 2013. au gusz tus 31-ig van
le he tõ ség.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét (8952-13341 o.) a Ma gyar
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fi ze tõk nek ké rés re meg kül dünk (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax:
338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).



A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
16/2008. (MüK. 9.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

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

SZMM uta sí tás mó do sí tá sá ról

1. §

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (5) be kez dés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a
Mun ka erõ pi a ci Alap (a to váb bi ak ban: MpA) re ha bi li tá ci ós
alap rész 2008. évi köz pon ti ke re té nek fel osz tá sá ról szó ló
7/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás ban fog lalt ren del ke zé -
sek re, a 2008. évi 3 000 000 000 Ft, azaz há rom mil li árd Ft
össze gû köz pon ti ke ret fel hasz ná lá sa je len uta sí tás sal az
aláb bi ak sze rint mó do sul.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

f) 5.3. „Meg ol dás Mun kál ta tók nak és Meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû Mun ka vál la lók nak (4M)” c. prog ram:
Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont

g) 5.7. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek ösz -
tön zé se a mun ka vál la lás ra, il let ve a mun kál ta tók mo ti vá lá -
sa meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek al kal ma zá -
sára: re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) 5.4. Komp lex re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos men to ri
há ló zat ki ala kí tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány, Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala -
pít vány

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

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

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

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

k) 5.9. Mun ka hely fel tá rás/mun ka kör elem zés mód sze -
rek al kal ma zá sá nak be ve ze té se: Or szá gos Fog lal koz ta tá si 
Köz ala pít vány
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l) 5.10. Re ha bi li tá ci ós, szo ci á lis gaz da sá gi mo dell-prog -
ra mok tá mo ga tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Közala -
pítvány

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

n) 5.12. Komp lex re ha bi li tá ci ós min ta-in téz mé nyek ki -
ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa: Fo gya té kos Sze mé lyek Esély -
egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány

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

3. §

Je len uta sí tás 2008. au gusz tus 31-tõl ha tá lyos.

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

9. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 823

Mel lék let a 16/2008. (MüK. 9.) SZMM uta sí tás hoz

  E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2008. Te vé keny ség/prog ram

a 2007. év ben
vál lalt 

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

ke re te

2008. év ben
vál lalt 

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

ke re te

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

2009. évi
ke ret ter hé re
meg va ló su ló
kötelezett -

ségek ke re te

Prog ram 
ke re te 

össze sen

  A B A+B C A+B+C

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

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

 60 000 60 000  60 000

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

 70 000 70 000  70 000

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

 

2.1. A mun ka ké pes ség-vál to zás meg úju ló ér té ke lé -
sé vel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa

100 000 100 000 200 000 100 000 300 000

3. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció fel té tel-rend sze ré nek fej lesz té se     
3.1. Ku ta tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok 13 000 122 680 135 680 50 000 185 680
4. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció hu mán-erõ for rás fej lesz té se     
4.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek  62 900 62 900  62 900
5. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok fej lesz té se     
5.1. Nyílt mun ka-erõ pi a ci „Mun ka he lyi Gya kor lat”

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

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

 400 000 400 000  400 000

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

150 000 100 000 250 000 190 000 440 000

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

100 000 10 000 110 000  110 000

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

50 000 300 000 350 000 50 000 400 000

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

100 000  100 000  100 000

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

 100 000 100 000  100 000

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

 50 000 50 000  50 000



  E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2008. Te vé keny ség/prog ram

a 2007. év ben
vál lalt 

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

ke re te

2008. év ben
vál lalt 

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

ke re te

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

2009. évi
ke ret ter hé re
meg va ló su ló
kötelezett -

ségek ke re te

Prog ram 
ke re te 

össze sen

  A B A+B C A+B+C

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

 50 000 50 000  50 000

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

 100 000 100 000 100 000 200 000

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

 100 000 100 000 300 000 400 000

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

 350 000 350 000 150 000 500 000

6. Mun ka hely-meg õr zõ és mun ka hely-te rem tõ prog ra mok     
6.1. Mun ka hely-te rem tés au tis ta sze mé lyek nek 150 000 50 000 200 000 70 000 270 000
7. Alap rész ter hé re köz vet le nül el szá mol ha tó költ sé gek 3 500 1 500 5 000  5 000
8. Alap rész mû kö dé si költ sé ge  150 000 150 000  150 000
9. Tar ta lék  106 420 106 420  106 420
10. Mind össze sen 666 500 2 333 500 3 000 000 1 010 000 4 010 000
    3 000 000  4 010 000
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
17/2008. (MüK. 9.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról 
szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény vég re haj tá sá val

össze füg gõ el já rás rend rõl 

Al kal ma zá si kör

1. §

(1) Je len uta sí tást a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok
át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Knyt.) ha tá lya alá tar to zó, a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) és az
irá nyí tá sa alá tar to zó in téz mé nyek ál tal nyúj tott támoga -
tásokra kell al kal maz ni.

(2) Je len uta sí tást nem kell al kal maz ni a Mel lék let sze rin ti 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból nyúj tott tá mo ga tá sok ra.

(3) A 3. §-ban fog lalt, köz zé té tel re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat nem kell al kal maz ni a Mun ka erõ pi a ci Alap ból ter mé -
sze tes sze mé lyek szá má ra nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2. §

Je len uta sí tás al kal ma zá sá ban

a) dön tés ho zó: a Knyt. 2. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban meg ha tá ro zott sze mély;

b) hon lap: a Knyt. 5. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott hon lap; 

c) pá lyá zat: a pá lyá za ti ki írás ra be nyúj tott, va la mint az
egye di tá mo ga tá si ké re lem;

d) pá lyá zat be fo ga dá sa: a pá lyá zat nak a pá lyá za tot be -
fo ga dó szerv ál tal tör té nõ, az irat ke ze lé si sza bá lyok sze -
rin ti ik ta tá sa;

e) pá lyá za tot be fo ga dó szerv: a tá mo ga tá si dön tés elõ -
ké szí té sért fe le lõs, 

ea) jog sza bály alap ján az elõ irány za tot ke ze lõ szer ve zet,

eb) a mi nisz té ri um nak a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
2008. évi gaz dál ko dá si, kö te le zett ség vál la lá si és utal vá -
nyo zá si sza bály za tá ról, va la mint rész le tes fel hasz ná lá si
ter vé rõl szó ló 11/2008. (MüK. 5.) SZMM uta sí tás ban
meg ha tá ro zott szak mai szer ve ze ti egy sé ge, vagy

ec) a mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó in téz mény;

f) pá lyá zó: pá lyá za tot be nyúj tó vagy egye di tá mo ga tá si
ké rel met elõ ter jesz tõ ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve zet;

g) re giszt rált adat szol gál ta tó: a pá lyá za tot be fo ga dó
szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt, a köz zé te en dõ ada tok nak az
üze mel te tõ ré szé re tör té nõ meg kül dé sé re jo go sult és az
üze mel te tõ nél sza bály sze rû en re giszt rált ter mé sze tes sze -
mély;



h) üze mel te tõ: a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át -
lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény vég re -
haj tá sá ról szó ló 67/2008. (III. 29.) Korm. ren de let
2. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti szer ve zet.

A köz zé té te li kö te le zett sé gek tel je sí té se

3. §

(1) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv tá jé koz tat ja a mi nisz té -
ri um ki je lölt mun ka tár sát a re giszt rált adat szol gál ta tók ról.
A mi nisz té ri um ki je lölt mun ka tár sa tá jé koz tat ja a hon lap
Knyt. 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti mû köd te tõ jét a re -
giszt rált adat szol gál ta tók ról.

(2) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv a pá lyá zat be fo ga dá sá -
tól, il let ve a Knyt. 8. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti kez de -
mé nye zés tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül a re giszt rált
adat szol gál ta tón ke resz tül kez de mé nye zi a Knyt. 5. §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti ada tok hon la pon tör té nõ köz zé té te lét.

(3) Amennyi ben a pá lyá zó nyi lat ko za ta sze rint a Knyt.
8. §-ában meg ha tá ro zott érin tett ség fenn áll, a pá lyá za tot
be fo ga dó szerv in téz ke dik ezen in for má ció hon la pon tör -
té nõ köz zé té te lé rõl.

(4) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ 15 na pon be lül a re giszt rált adat szol gál ta tón
keresz tül köz zé te szi a Knyt. 5. §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti ada to kat, nem nyer tes pá lyá zat ese tén tör li a pá lyá zat
ada ta it.

(5) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv fe le lõs a Knyt. 5. §-ának
(3)-(4) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ért is.

(6) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá
tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról,
va la mint egyes szo ci á lis szol gál ta tá sok 2008. évi ki egé szí -
tõ tá mo ga tá sá ról szó ló 2/2008. (III. 31.) SZMM ren de let -
ben meg ha tá ro zott ke ze lõ és köz re mû kö dõ szer ve ze tek kel
a for rá sok ke ze lé sé re, pá lyá za tok ban való közremûkö -
désre irá nyu ló meg ál la po dá sok ban a Knyt. ál tal meg ha tá -
ro zott fel ada to kat elõ kell írni.

(7) A mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá ért fe le lõs szak mai szer ve ze ti egy sé ge Knyt.
sze rin ti köz zé té te li fel ada ta i nak vég re haj tá sá ért a szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ je fe lel. A szer ve ze ti egy sé gek nél a fel -
adat ra fe le lõs sze mélyt kell ki je löl ni, a fel adat el lá tá sá nak
kö te le zett sé gét a mun ka kö ri le írás ban is rög zí te ni kell.

(8) A mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó in téz mé nyek
Knyt. sze rin ti köz zé té te li fel ada ta i nak vég re haj tá sá ért az
in téz mény ve ze tõ je fe lel.

4. §

(1) A hon la pon köz zé tett, az össze fér he tet len ség re és
érin tett ség re vo nat ko zó nyi lat ko za tok a pá lyá za ti do ku -

men tá ció ré szét ké pe zik. Az elekt ro ni kus pá lyáz ta tá si
rend szer ben be nyúj tott pá lyá za tok hoz be nyúj tás kor a nyi -
lat ko za tok ol dal hû di gi tá lis má so la tát kell be kér ni.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés hez mel lé kel ni kell az ere -
deti, alá írt nyi lat ko za to kat.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té sé nek fel té te le a
pá lyá za tot be fo ga dó szerv írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy 
a köz zé té tel kez de mé nye zé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé -
gének ele get tett.

Ki zá rás

5. §

(1) Amennyi ben a Knyt. 12. §-ának (1) be kez dé se sze -
rint ki zá rás kez de mé nye zé sé re ke rül sor, a pá lyá za tot be -
fo ga dó szerv er rõl a tény rõl írás ban ér te sí ti a pá lyá zót és
tá jé koz tat ja ar ról, hogy a Knyt. 12. §-ának (2) be kez dé se
sze rint az érin tett sze mély nyi lat ko za tot te het az össze fér -
he tet len ség fenn ál lá sá val kap cso lat ban. Amennyi ben a ki -
zá rást nem köz vet le nül a pá lyá za tot be fo ga dó szerv nél
kez de mé nye zik, a pá lyá za tot be fo ga dó szer vet a kez de mé -
nye zés rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. 

(2) A ki zá rás ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tot a pá lyá za tot
be fo ga dó szerv ké szí ti elõ és ter jesz ti a dön tés ho zó elé.

(3) A dön tést hozó szerv vagy sze mély a pá lyá za tot be -
fo ga dó szer ven ke resz tül tá jé koz tat ja a hon lap üze mel te tõ -
jét, va la mint egy ide jû leg a Gaz da sá gi Fõ osz tályt a Knyt.
13. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak ról.

A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ el já rás

6. §

(1) A Knyt. 15. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí te ni kell.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zést a pá lyá za tot be fo ga dó
szerv hez ha la dék ta la nul to váb bí ta ni kell, amely azt meg -
vizs gál ja, és 5 na pon be lül elõ ter jesz ti dön tés re a dön tést
hozó szerv ve ze tõ je vagy a dön tést hozó sze mély felé. 

Záró ren del ke zés

7. §

Je len uta sí tás a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pést kö ve tõ en ki írt pá lyá za tok ra kell
alkalmazni.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 17/2008. (MüK. 9.) SZMM uta sí tás hoz

A Knyt. 1. §-ának (4) be kez dé se alap ján a je len uta sí tás al kal ma zá si kö ré be nem tar to zó 
2008. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

Cím ren di 
be so ro lás

Elõ irány zat meg ne ve zé se

16/38/1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás

16/38/3 Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás nor ma tív tá mo ga tá sa

16/41/1/1 Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht.

16/41/1/3 Már ton Áron Szak kol lé gi u mért Ala pít vány - Ago ra Iro da há ló zat mû köd te té se

16/45 Hi tel hát ra lé kok kon szo li dá ci ós prog ram ja

16/46/1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás

16/46/3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se

16/46/5 Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa

16/46/6 Moz gás kor lá to zot tak szer zé si és át ala kí tá si tá mo ga tá sa

16/46/7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa

16/48/1 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív tá mo ga tá sa

16/48/3 Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se

16/54/1 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

16/54/3 Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa

16/54/7 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz

16/55/1 Ér tel mi Fo gya té kos ság gal Élõk és Se gí tõ ik Or szá gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

16/55/2 Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

16/55/3 Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

16/55/4 Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

16/55/15 Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge

16/55/16 Au tis ták és Au tisz ti ku sok Or szá gos Szö vet sé ge

16/60/1 Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány

16/60/2 Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány

16/60/3 Kék Vo nal Gyer mek krí zis Ala pít vány

16/60/4 Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te

16/60/5 Ma gyar Lel ki El sõ se gély Te le fon szol gá la tok Or szá gos Szö vet sé ge

16/60/6 Ma gyar Gyer mek és If jú sá gi Te le fon szol gá la tok Or szá gos Szö vet sé ge

16/60/7 Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány

16/60/8 Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány

16/60/9 Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat

16/60/10 Ma gyar Ta nya és Fa lu gond no ki Szol gá lat

16/92 Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez
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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. au gusz tus 12-i rend kí vü li ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
au gusz tus 12-én rend kí vü li ülést tartott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a „A csa lád se gí tõ szol gá la tok fog lal koz ta tást elõse -
gítõ szol gál ta tá sa i nak fej lesz té se” címû kí sér le ti mun ka -
erõ-pi a ci prog ram in dí tá sa az Or szá gos Fog lal koz ta tá si
Köz ala pít vány nál,

2. a Be szá mo ló a szé csé nyi kis tér ség ben mû kö dõ
„Gyer mek esély kí sér le ti mo dell” el ne ve zé sû mun ka -
erõ-pi a ci prog ram tel je sí té sé rõl, to váb bá ja vas lat an nak
to vább foly ta tá sá ra,

3. a Ja vas lat a Nyu gat-du nán tú li és a Dél-du nán tú li re -
gionális mun ka ügyi köz pon tok 2008. évi for rás át cso por -
to sí tá sá ra, va la mint

4. a Ja vas lat a 83/2007. (XII. 5.) MAT ha tá ro zat 3. pont -
já nak mó do sí tá sá ra,
tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. dön tött a „A csa lád se gí tõ szol gá la tok fog lal koz ta tást
elõ se gí tõ szol gál ta tá sa i nak fej lesz té se” címû kí sér le ti
mun ka erõ-pi a ci prog ram in dí tá sa az Or szá gos Fog lal koz -
ta tá si Köz ala pít vány nál köz pon ti prog ram tá mo ga tá sá ról
[43/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat];

2. meg tár gyal ta a szé csé nyi kis tér ség ben mû kö dõ
„Gyer mek esély kí sér le ti mo dell” el ne ve zé sû mun ka -
erõ-pi a ci prog ram tel je sí té sé rõl szó ló be szá mo lót és dön -
tött a prog ram 2008-2009. évi ad di ci o ná lis tá mo ga tá sá ról
[44/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat];

3. dön tött a Nyu gat-du nán tú li és a Dél-du nán tú li re gi o -
ná lis mun ka ügyi köz pon tok 2008. évi for rás át cso por to sí -
tá sá ról [45/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat];

4. dön tött a 83/2007. (XII. 5.) MAT ha tá ro zat 3. pont já nak
mó do sí tá sá ról [46/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat].

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

Hor váth Gá bor s. k., Bõhm Zsu zsan na s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

* * *

43/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat „A csa lád se gí tõ szol gá la tok fog lal koz ta tást

elõ se gí tõ mód sze re i nek fej lesz té se” címû kí sér le ti
mun ka erõ-pi a ci prog ram tá mo ga tá sá ra

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

1. meg tár gyal ta „A csa lád se gí tõ szol gá la tok fog lal koz -
ta tást elõ se gí tõ mód sze re i nek fej lesz té se” címû kí sér le ti
mun ka erõ-pi a ci prog ram ról szó ló elõ ter jesz tést 

2. dön tött ar ról, hogy a mel lé kelt szak mai terv sze rint a
Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré sze köz pon ti
ke re te ter hé re 776,4 mil lió Ft-ot biz to sít az Or szá gos Fog -
lal koz ta tá si Köz ala pít vány (OFA) ré szé re az aláb bi bon -
tás ban:

a) 2008-ban: 388,2 mil lió Ft,

b) 2009-ben: 388,2 mil lió Ft,

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

a) kös sön meg ál la po dást a prog ram meg va ló sí tá sá ra az
OFA-val,

b) szá mol tas sa el az OFA-t a prog ram elõ re ha la dá sá ról a 
15/2008. (IV. 2.) MAT ha tá ro zat 16. pont ja alap ján,

c) a prog ram zá rá sát és ér té ke lé sét kö ve tõ leg kö ze leb bi
be szá mo lá si idõ pon tig (2011. au gusz tus 15-ig) szá mol tas sa
el az OFA-t a prog ram vég re haj tá sá ról és a pénz esz kö zök
fel hasz ná lá sá ról,

d) az el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ -
ter jesz tést a prog ram tel je sí té sé rõl a Tes tü let so ron kö vet -
ke zõ ülé sé re.

Hor váth Gá bor s. k., Bõhm Zsu zsan na s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõl

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

El len jegy zem:

Ko rózs La jos s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter h.

* * *

44/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat
Be szá mo ló a szé csé nyi kis tér ség ben mû kö dõ
„Gyer mek esély kí sér le ti mo dell” el ne ve zé sû

mun ka erõ-pi a ci prog ram tel je sí té sé rõl és ja vas lat
an nak foly ta 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
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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 a „Gyer mek esély kí sér le ti mo dell” el -
ne ve zé sû mun ka erõ-pi a ci prog ram ed di gi vég re haj tá sát,
il let ve an nak foly ta tá sá ra tett ja vas la tot és dön tött an nak
ad di ci o ná lis tá mo ga tá sá ról,

2. dön tött ar ról, hogy a prog ram meg va ló sí tá sá ra a Mun -
ka erõ pi a ci Alap (MPA) fog lal koz ta tá si alap rész köz pon ti
ke re te ter hé re össze sen 49,26 mil lió Ft for rást biz to sít az
aláb bi bon tás ban

a) 2008-ban bér tá mo ga tás ra 11,38 mil lió Ft

           mû kö dés re              0,94 mil lió Ft

b) 2009-ben bér tá mo ga tás ra  34,13 mil lió Ft

           mû kö dés re              2,81 mil lió Ft.

3. fel ké ri az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka -
ügyi Köz pon tot, hogy 

a) gon dos kod jon a prog ram vég re haj tá sá ra jó vá ha gyott
for rás fel hasz ná lá sá ról és eh hez kap cso ló dó an a prog ram
le bo nyo lí tá sá ról,

b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re ké szít sen be szá mo lót an nak
meg va ló su lá sá ról és a pénz esz köz fel hasz ná lá sá ról 2009.
ok tó ber 31-ig,

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

a) az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pont havi pénz igény lé se alap ján biz to sít sa a tá mo ga tá si
össze get az MPA 2008., il let ve 2009. évi fog lal koz ta tá si
alap ré sze köz pon ti ke re té bõl,

b) a be szá mo ló 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.

Hor váth Gá bor s. k., Bõhm Zsu zsan na s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõl

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

El len jegy zem:

Ko rózs La jos s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter h.

* * *

45/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

köz re mû kö dé sé vel ki írás ra ke rü lõ köz mun ka
prog ram ra szol gá ló for rás biz to sí tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te a foglalkoz -
tatás 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. § b) 1. pont já ban fog lalt jog -
körében

1. meg tár gyal ta a Nyu gat-du nán tú li és Dél-du nán tú li re -
gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok kez de mé nye zé sé re ki írás ra 
ke rü lõ köz mun ka prog ra mok ra szol gá ló for rás biz to sí tá -
sára vo nat ko zó elõ ter jesz tést, 

2. dön tött ar ról, hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) ki -
adá si elõ irány za tai kö zöt ti át cso por to sí tás sal az elõ ter jesz -
tés ben be mu ta tott köz mun ka prog ram ra, az MPA 2008.
évi „Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok” ki adá si elõ -
irány zat de cent ra li zált ke re te ter hé re 420,0 mil lió Ft-ot
biz to sít,

3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy in téz ked jen

a) az MPA 2008. évi „Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo -
ga tá sok” ki adá si elõ irány zat 420,0 mil lió Ft-tal tör té nõ
csök ken té sé rõl és az MPA 2008. évi „Köz mun ka cél já ra
pénz esz köz át adás” ki adá si elõ irány zat azo nos összeg gel
tör té nõ egy ide jû meg eme lé sé rõl,

b) a 2008. évi „Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok”
ki adá si elõ irány zat de cent ra li zált ke re té nek csök ken té -
sérõl az aláb bi ak sze rint:

- Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
120 000 000 Ft

- Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
 300 000 000 Ft

Össze sen:
420 000 000 Ft

4. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy 
ké szít sen tá jé koz ta tót a prog ram tel je sí té sé rõl a MAT
2009. évi már ci us havi ülé sé re.

Hor váth Gá bor s. k., Bõhm Zsu zsan na s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõl

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

El len jegy zem:

Ko rózs La jos s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter h.

* * *

46/2008. (VIII. 12.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a 83/2007. (XII. 5.) MAT ha tá ro zat 

3. 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 dé se a) 1. pont -
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já ban fog lalt jog kö ré ben dön tött ar ról, hogy a 83/2007.
(XII. 5.) MAT ha tá ro zat 3. pont ja az aláb bi ak sze rint mó -
do sul:

1. „3. dön tött ar ról, hogy az MPA fog lal koz ta tá si alap -
része 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re

a) az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze köz pon ti ke re té nek 
mû köd te té sé re 125,0 mil lió Ft-ot,

b) a jog sza bá lyi kö te le zett ség tel je sí té sé re 25,0 mil lió Ft 
for rást biz to sít.”

2. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az 1. pont mó do sí tá sá ra a szük sé ges in téz ke dést
tegye meg.

Hor váth Gá bor s. k., Bõhm Zsu zsan na s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõl

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

El len jegy zem:

Ko rózs La jos s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter h.

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. szep tem ber 3-i ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
szep tem ber 3-án ülést tartott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap 2008. évi re ha bi li tá -
ci ós alap ré sze köz pon ti és de cent ra li zált ke re te kö zöt ti, va -
la mint a de cent ra li zált ke re tén be lü li át cso por to sí tás ra,

2. a Be szá mo ló az „Eu ró pai uni ós szak mai együtt mû kö dé -
si prog ram” meg va ló su lá sá ra nyúj tott tá mo ga tás 2007. évi
fel hasz ná lá sá ról és ja vas lat a 2008. évi ter ve zett prog ram in -
dí tá sá ra,

3. a Ja vas lat a „Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok” mû -
kö dé si költ sé gei fi nan szí ro zá sá ra, 

4. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat in teg rált in for -
ma ti kai rend sze re (IR) be ve ze té sé hez kap cso ló dó kép zés
tá mo ga tá sa, va la mint 

5. az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 2007. de -
cem ber 31-ével ké szí tett be szá mo ló ja 2000., 2001., 2002.,
2003., 2004., 2005., 2006., 2007. évek ben in dí tott tá mo ga -
tá si prog ram ja i ról 

tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. dön tött Mun ka erõ pi a ci Alap 2008. évi re ha bi li tá ci ós
alap ré sze köz pon ti és de cent ra li zált ke re te kö zöt ti, va la -
mint a de cent ra li zált ke re tén be lü li át cso por to sí tás ról
[47/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat];

2. meg tár gyal ta és el fo gad ta az „Eu ró pai uni ós szak mai
együtt mû kö dé si prog ram” meg va ló su lá sá ra nyúj tott tá mo -
ga tás 2007. évi fel hasz ná lá sá nak szak mai és pénz ügyi be -
szá mo ló ját, va la mint dön tött a 2008. évi ter ve zett prog ram
tá mo ga tá sá ról [48/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat];

3. dön tött a „Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok” mû kö -
dé si költ sé gei fi nan szí ro zá sá ról [49/2008. (IX. 3.) MAT
ha tá ro zat];

4. dön tött az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat in teg rált
in for ma ti kai rend sze re (IR) be ve ze té sé hez kap cso ló dó
kép zés tá mo ga tá sá ról [50/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat]; 

5. meg tár gyal ta és el fo gad ta az Or szá gos Fog lal koz ta tá -
si Köz ala pít vány ál tal be nyúj tott be szá mo lót a 2000.,
2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. évek ben
in dí tott tá mo ga tá si prog ram ja i ról [51/2008. (IX. 3.) 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., Bõhm Zsu zsan na s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

* * *

47/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap 

2008. évi re ha bi li tá ci ós alap ré sze köz pon ti
és de cent ra li zált ke re te kö zöt ti, va la mint 

a de cent ra li zált ke re tén be lü li 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 b) pont já ban
fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta a Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós
alap ré sze 2008. évi köz pon ti és de cent ra li zált ke re te kö -
zöt ti, va la mint a de cent ra li zált ke re tén be lü li át cso por to sí -
tás ra vo nat ko zó ja vas la tot,

2. dön tött ar ról, hogy a ha tá ro zat mel lék le te sze rint az
1. pont sze rin ti de cent ra li zált ke ret 2 900 000,0 ezer Ft-ról
106 320,0 ezer Ft-tal 3 006 320,0 ezer Ft-ra nö ve ked jen,
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ez zel egy ide jû leg a köz pon ti ke ret ugyan ez zel az összeg gel
3 000 000,0 ezer Ft-ról 2 893 680,0 ezer Ft-ra csök ken jen,

3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy in téz ked jen a ha tá ro zat sze rin ti mó do sí tás vég re haj -
tá sá ról,

4. fel ha tal maz za a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap 2008. évi re ha bi li tá ci ós alap -
ré sze tel jes körû és cél sze rû fel hasz ná lá sa ér de ké ben a
2008. no vem be ri fel hasz ná lá si ada tok alap ján dönt sön a
re ha bi li tá ci ós alap rész de cent ra li zált ke re te és a köz pon ti
ke re te, va la mint a de cent ra li zált ke ret re gi o ná lis mun ka -

ügyi köz pon tok kö zöt ti át cso por to sí tá sá ról, a MAT utó -
lagos tá jé koz ta tá sa mellett.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Bõhm Zsu zsan na 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 47/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

A Mun ka erõ pi a ci Alap 2008. évi re ha bi li tá ci ós alap ré sze köz pon ti és de cent ra li zált ke re te kö zöt ti, va la mint 
a de cent ra li zált ke re tén be lü li át cso por to sí tás 

Re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont

2008. évi 
köz pon ti 

és de cent ra li zált 
ke ret

De cent ra li zált 
ke re ten be lü li 
át cso por to sí tás

Köz pon ti 
és de cent ra li zált

ke ret kö zöt ti 
át cso por to sí tás

Mó do sí tott 
2008. évi ke ret

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Mun ka ügyi Köz pont

406 538 0 0 406 538

Dél- al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 472 227 +38 400 +10 800 521 427

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 460 801 0 +95 520 556 321

Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 661 887 0 0 661 887

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Mun ka ügyi Köz pont

436 846 0 0 436 846

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 236 163 -38 400 0 197 763

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 225 538 0 0 225 538

De cent ra li zált ke ret össze sen 2 900 000 0 +106 320 3 006 320

Köz pon ti ke ret  3 000 000   -106 320 2 893 680

* * *

48/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat

Be szá mo ló az „Eu ró pai uni ós szak mai
együtt mû kö dé si prog ram” meg va ló sí tá sá ra nyúj tott

tá mo ga tás  2007. évi fel hasz ná lá sá ról 
és ja vas lat a 2008. évi ter ve zett prog ram

tá mo ga tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
és mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló 1991. IV. tv. 39/A. §
(3) be kez dés a) pont fog lalt jog kö ré ben 

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a Tár sa dal mi Pár be széd
Köz pont „Eu ró pai uni ós szak mai együtt mû kö dé si prog ram” 
meg va ló sí tá sá ra nyúj tott 2007. évi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
nak szak mai és pénz ügyi be szá mo ló já ról ké szült elõ ter -
jesz tést,

2. meg tár gyal ta és el fo gad ta az „Eu ró pai uni ós szak mai
együtt mû kö dé si prog ram” 2008. évi költ sé ge i nek fi nan -
szí ro zá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést,

3. dön tött ar ról, hogy 

a) az „Eu ró pai uni ós szak mai együtt mû kö dé si prog ram” 
meg va ló sí tá sá ra az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi
köz pon ti ke re te ter hé re 8,8 mil lió Ft for rást biz to sít a ha tá -
ro zat mel lék le té ben sze rep lõ költ ség ve tés sze rint. 

b) az a) pont sze rin ti for rás fel hasz ná lá sá nak ha tár ide je
2009. má jus 31.

4.  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 vo nat ko zó an kös sön meg -
ál la po dást a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal lal (FSZH),



b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en 2009. jú ni us 30-ig
szá mol tas sa el az FSZH-t a prog ram meg va ló su lá sá ról és a 
pénz esz köz fel hasz ná lá sá ról, 

c) az el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ -
ter jesz tést a prog ram tel je sí té sé rõl a Tes tü let so ron kö vet -
ke zõ ülé sé re.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Bõhm Zsu zsan na 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 48/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

Az „Eu ró pai uni ós szak mai együtt mû kö dé si
prog ram” 2008. évi költ ség ter ve

Költ ség nem
Tá mo ga tás

össze ge  (Ft)

Sze mé lyi célú ki adá sok 570 000
Sze mé lyi jut ta tás

Kon fe ren cia elõ adók meg bí zá si díja 450 000
Sze mé lyi jut ta tás já ru lé kok

Elõ adók meg bí zá si díj já ru lé kai 120 000
Do lo gi ki adá sok 8 230 000
Fel ké szü lés a 2011. évi ma gyar el nök ség
fel ada ta i ra kon fe ren cia, tré ning és nyel vi
kép zés

4 830 000

Fog lal koz ta tá si part ner sé gek kez de mé nye -
zé se kon fe ren cia és tré ning

3 400 000

Össze sen: 8 800 000

* * *

49/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a „Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok”

mû kö dé si költ sé gei fi nan szí ro zá sá ra

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

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a „Tár sa dal mi pár be széd
prog ra mok” mû kö dé si költ sé gei fi nan szí ro zá sá ra vo nat -
kozó elõ ter jesz tést,

2. dön tött ar ról, hogy az 1. pont sze rin ti elõ ter jesz tés
alap ján a ha tá ro zat mel lék le te sze rin ti bon tás ban a Mun ka -
erõ pi a ci Alap (MPA) ki adá si elõ irány za tai kö zöt ti át cso -

por to sí tás sal az MPA 2008. évi „Fog lal koz ta tá si és kép zé -
si tá mo ga tá sok” elõ irány zat köz pon ti ke re te ter hé re for rást 
biz to sít az aláb bi módon:

a) az MPA 2008. évi „Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo -
ga tá sok” elõ irány zat 9,5 mil lió Ft-tal csök ken, ez zel egy -
ide jû leg 

b) a „Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok” elõ irány zat
9,5 mil lió Ft-tal meg emel ke dik,

3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a 2. pont ban fog lalt nak meg fe le lõ en az elõ irány zat
át cso por to sí tás ra a szük sé ges in téz ke dé se ket te gye meg.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Bõhm Zsu zsan na 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 49/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

Költ ség terv

Költ ség nem
Tá mo ga tá si 
összeg (Ft)

Sze mé lyi célú ki adá sok
Sze mé lyi jut ta tás

Tri par tit szak ér tõi bi zott ság ban
részt ve võ 6 fõ meg bí zá si díja

2 160 000

Sze mé lyi jut ta tás já ru lé kok
6 fõ szak ér tõi bi zott sá gi tag 
meg bí zá si díj já ru lé ka

590 000

Do lo gi ki adá sok
2 fõ pénz ügyi mun ka társ meg bí zá si díja 5 800 000
MÁK át uta lás 850 000
Ál ta lá nos költ sé gek 100 000
Össze sen: 9 500 000

* * *

50/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat
Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat in teg rált

in for ma ti kai rend sze re (IR) be ve ze té sé hez kap cso ló dó 
kép zés tá mo ga tá sa

A Mun ka erõ pi a ci Alap 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. tör vény
39/A. § (3) be kez dés a) 2. pont já ban foglalt jogkörében 

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta az Ál la mi Fog lal koz ta tá si
Szol gá lat in teg rált in for ma ti kai rend sze re (IR) be ve ze té sé hez 
kap cso ló dó kép zés tá mo ga tá sá ra be nyúj tott elõ ter jesz tést.
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2. dön tött ar ról, hogy a prog ram meg va ló sí tá sá ra a Mun -
ka erõpi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi köz -
pon ti ke re te ter hé re 43 750 000 Ft, azaz negy ven há rom -
mil lió-hét száz öt ven ezer fo rint ér té kû tá mo ga tást nyújt a
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ré szé re a ha tá ro zat
mel lék le te szerint,

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. már ci us
31-ig,

c) a be szá mo ló el fo ga dá sát kö ve tõ MAT ülés re nyújt son 
be elõ ter jesz tést a prog ram meg va ló sí tá sá ról és a pénz esz köz
fel hasz ná lá sá ról.

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Bõhm Zsu zsan na 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 
az 50/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

A kép zés költ ség ter ve

Ki adás meg ne ve zé se
Össze sen

(Ft)

A kép zé sek hez kap cso ló dó szál lás, el lá tás át -
la gos költ sé ge 210 fõ rész vé te lé vel szá mol va

4 578 000

A kép zés ok ta tá si ré szé nek költ sé ge 39 172 000

Do lo gi ki adá sok együt tes össze ge a kép zés
egé szé re szá mol va

43 750 000

Tá mo ga tás össze sen 43 750 000

* * *

51/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat
Az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

2007. de cem ber 31-ével ké szí tett be szá mo ló ja 
2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006.,

 2007. évek ben in dí tott tá mo ga tá si prog ram ja i ról

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

szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a)
3. pontjában foglalt jogkörében

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta az OFA ál tal be nyúj tott
2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. évi
be szá mo ló it,

2. dön tött ar ról, hogy az OFA a 2000. évi prog ra mok nál
a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le te zett 519 665 Ft ma rad -
vány össze get vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül,

3. dön tött ar ról, hogy az OFA a 2001. évi prog ra mok nál
a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le te zett 186 Ft ma rad vány -
össze get vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül,

4. dön tött ar ról, hogy az OFA a 2002. évi prog ra mok nál
a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le te zett 4 482 769 Ft ma rad -
vány össze get vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül,

5. dön tött ar ról, hogy a 2003. évi „Mun ka ügyi tár gyú
ku ta tá sok 2003” prog ram záró be szá mo ló ját el fo gad ja.
Az OFA a 2003. évi prog ra mok nál a ha tá ro zat mel lék le té -
ben rész le te zett 7 298 Ft ma rad vány össze get vissza utal ja
az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ tíz
mun ka na pon be lül,

6. dön tött ar ról, hogy a 2004. évi „Me zõ gaz da sá gi
prog ram” záró be szá mo ló ját el fo gad ja, a ha tá ro zat mel -
lék le té ben rész le te zett 94 830 196 Ft ma rad vány össze get
vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül,. 

7. dön tött ar ról, hogy el fo gad ja a 2005. évi prog ra mok -
ról szó ló be szá mo ló kat. To váb bá dön tött ar ról, hogy a
2005. évi „Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok”, a „Mun ka vál la -
lást gát ló csa lá di kö te le zett sé gek ki vál tá sa a szo ci á lis gaz -
da ság ki épí té sé nek tá mo ga tá sá val”, az „OFA tu laj do no si
jog gya kor lá si kö ré ben tar to zó ál la mi tu laj do nú cél szer ve -
ze tek és sa ját tár sa sá gok al kal maz ko dó ké pes sé gé nek ja ví -
tá sa” prog ra mok záró be szá mo ló ját el fo gad ja. Az OFA a
2005. évi prog ra mok nál a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le -
te zett 93 599 137 Ft ma rad vány össze get - amely tar tal maz -
za a még le zá rás ra nem ke rült prog ra mok fel nem hasz nált
ma rad vá nyát is - vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá -
rozat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül, 

8. dön tött ar ról, hogy el fo gad ja az OFA ál tal a 2006. évi
tá mo ga tá si prog ra mok ra be nyúj tott be szá mo ló kat.  To váb -
bá dön tött ar ról, hogy a „Tu laj do no si jo gok gya kor lá sa”
és a „2006. évi mû kö dé si költ sé gek” el szá mo lá sá ról szó ló
záró be szá mo ló kat el fo gad ja. Az OFA a 2006. évi prog ra -
mok nál a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le te zett 115 503 636 Ft
ma rad vány össze get - amely tar tal maz za a még le zá rás ra
nem ke rült prog ra mok fel nem hasz nált ma rad vá nyát is -
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vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat ha tály ba lé -
pését kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül.

9. dön tött ar ról, hogy el fo gad ja az OFA ál tal a 2007. évi
tá mo ga tá si prog ra mok ra be nyúj tott be szá mo ló kat. To váb bá 
dön tött ar ról, hogy a „Ta len tum Kul tu rá lis Ala pít vány mun -
ka hely meg õr zõ” az „Al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té -
nõ fog lal koz ta tás sza bá lya i nak mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány el ké szí té sé nek tá mo ga tá sa”
prog ram záró be szá mo ló ját el fo gad ja. Az OFA-nak a ha tá -
ro zat mel lék le té ben rész le te zett 2 360 490 Ft ma rad vány -
össze get - amely tar tal maz za a még le zá rás ra nem ke rült
prog ra mok fel nem hasz nált ma rad vá nyát is - vissza utal ja
az MPA-nak a MAT ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ tíz
mun ka na pon be lül, 

10. Hoz zá já rul ah hoz, hogy a „Tu laj do no si jo gok gya -
kor lá sa 2007” el ne ve zé sû prog ram ke re té ben át adott

530 000 000 Ft össze gû tá mo ga tás be szá mo lá sá ra - a tu laj -
do no si jo gok gya kor lá sá ban be kö vet ke zett szer ve ze ti vál -
to zás mi att - egy ké sõb bi idõ pont ban ke rül sor, 

11. dön tött ar ról, hogy a „Tu laj do no si jo gok gya kor lá sa
2007” el ne ve zé sû prog ram ke re té ben a MAT ál tal a 2007. évi 
tu laj do no si jo gok gya kor lá sá ra nyúj tott 180 mil lió fo rint
ka mat men tes tagi köl csön vissza té rí tés re ke rül jön. 

Dr. Dá vid Fe renc s. k., Bõhm Zsu zsan na 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 az 51/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

OFA prog ra mok 2007. de cem ber 31-ei be szá mo lók alap ján

Pny. sz. Prog ram neve

Szer zõ dés 
sze rin ti 

ke ret összeg
(Ft)

MPA ja vá ra
2007-2008. 

év ben 
tel je sí tett 

vissza fi ze té sek

Be szá mo ló 
alap ján 

el fo ga dás ra
 ke rü lõ összeg

(Ft)

Be szá mo ló 
el fo ga dá sát

kö ve tõ en
vissza uta lan dó

(Ft)

Az OFA 2000. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

2000. Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2000.” 232 557 000 1 294 837 230 742 498 519 665

Az al ter na tív mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok
tá mo ga tá si prog ram 2000.

50 000 000 45 821 48 925 684 0

III. Az OFA 2000. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

 1 340 658 279 668 182 519 665

Az OFA 2001. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

2001. Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2001. 195 827 000 8 533 278 184 359 536 186

IV. Az OFA 2001. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

 8 533 278 184 359 536 186

Az OFA 2002. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

 Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2002. 297 364 000 1 469 227 257 704 606 4 482 769

Újra dol go zom 2002. 460 000 000 4 674 392 449 791 823 0

V. Az OFA 2002. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

 6 143 619 707 496 429 4 482 769

Az OFA 2003. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

2003. Tar tós fog lal koz ta tá si prog ra mok 2003. 134 979 000 1 738 665 128 672 069 0

Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2003. 150 119 000 19 748 671 115 270 329 0

Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok 2003. Záró 65 623 000 1 048 835 64 566 867 7 298

135/2007.
306/2006.
231/2005.
132/2004.
162/2003.

Roma szár ma zá sú mun ka nél kü li ek köz ok ta tá si
in téz mény ben tör té nõ fog lal koz ta tá sa és kép zé se 
2003.

297 716 326 0 252 446 486 0



Pny. sz. Prog ram neve

Szer zõ dés 
sze rin ti 

ke ret összeg
(Ft)

MPA ja vá ra
2007-2008. 

év ben 
tel je sí tett 

vissza fi ze té sek

Be szá mo ló 
alap ján 

el fo ga dás ra
 ke rü lõ összeg

(Ft)

Be szá mo ló 
el fo ga dá sát

kö ve tõ en
vissza uta lan dó

(Ft)

VI. Az OFA 2003. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

 21 934 419 560 955 751 7 298

Az OFA 2004. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

 Me zõ gaz da sá gi prog ram tá mo ga tá sa 2004. Záró 200 000 000 57 371 804 47 798 000 94 830 196

VII. Az OFA 2004. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

 57 371 804 47 798 000 94 830 196

Az OFA 2005. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

193/2006.
74/2005.

Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok 2005. Záró 101 715 000  98 951 765 2 763 235

192/2006.
25/2005.

Mun ka vál la lást gát ló csa lá di kö te le zett sé gek
ki vál tá sa a szo ci á lis gaz da ság ki épí té sé nek
tá mo ga tá sá val Záró

221 070 000 21 041 475 199 377 525 651 000

24/2005. Öt let 2005. 300 000 000 629 850 249 733 512 13 255 950

309/2006.
27/2005.

Ro mák fog lal koz ta tá sát vál la ló mik ro- és
kis vál lal ko zá sok fej lõ dé sét, meg erõ sö dé sét
elõ se gí tõ kí sér le ti tá mo ga tá si prog ram

170 000 000 39 000 000 8 712 604 61 005 000

202/2006.
26/2005.

Roma mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tó há ló zat 2005” 121 390 496 10 460 515 110 485 979 2

28/2005. 45 év fe let ti me zõ gaz da sá gi mun ka vál la lók
mun ka erõ-pi a ci esély te rem té se

115 000 000 20 199 804 89 800 196 0

205/2006.
29/2005.

OFA tu laj do no si jog gya kor lá si kö ré be tar to zó
ál la mi tu laj do nú cél szer ve ze tek és sa ját
tár sa sá gok al kal maz ko dó ké pes sé gé nek ja ví tá sa
Záró 

520 000 000  515 036 686 4 963 314

195/2006. 
67/2005.

Kis vál lal ko zá sok fej lõ dé sét, meg erõ sö dé sét
elõ se gí tõ kí sér le ti prog ram

96 561 000 20 847 600 56 406 579 10 245 584

76/2006.
204/2005.

Mun ka nél kü li ek tár sa dal mi és mun ka erõ-pi a ci
re in teg rá ci ó ja nagy köz sé gek, kis te le pü lé sek
el ha nya golt, le rom lott ré sze i nek, kö zös sé gi
te re i nek re vi ta li zá ci ó ja

210 953 185 921 659 200 830 907 715 052

VIII. Az OFA 2005. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

 113 100 905 1 529 335 753 93 599 137

Az OFA 2006. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

125/2007.
312/2006.
156/2006.
223/2005.

Lak musz 2006. 82 400 000 2 400 000 16 000 000 38 000 000

148/2006.
215/2005.

Öt let 2006. 206 000 000 6 000 000 88 647 844 23 120

154/2006.
225/2005.

Roma fog lal koz ta tá si prog ram ra 24 720 000 720 000 6 593 157 11 400 000

143/2006.
222/2005. 

A kis vál lal ko zá sok mun ka hely te rem tõ
prog ram ja,

191 580 000 11 785 000 55 828 915 20 400 000

146/2006.
227/2005.

Roma háló 2006. 123 600 000 3 600 000 87 672 141 10 778 491

145/2006.
230/2005. 

Te le pes prog ram 114 330 000 2 220 000 50 076 752 858

144/2006.
218/2005. 

Non pro fit köz ve tí tés 2006. 154 500 000 4 500 000 44 924 053 22 943 000
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151/2006.
19/2005. 

 EU háló 2006. 25 750 000 500 000 23 700 942 0

157/2006.
226/2005.

Kon fe ren cia ki ad vá nyok 2006. 51 500 000 3 911 218 46 636 298 585 717

311/2006.
142/2006.
216/2005.

Ci vil szer ve ze tek fog lal koz ta tá si ka pa ci tá sá nak
tar tós nö ve lé se

514 800 000 15 000 000 412 962 740 7 931 174

301/2006.
155/2006.
224/2005.

A mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok 89 982 800 2 100 000 45 647 399 76

147/2006.
229/2005.

Tu laj do no si jo gok gya kor lá sa Záró 103 000 000 2 000 000 100 999 800 200

126/2007.
(128/2005-rõl)

Ter jesz té si prog ram 2006. 41 591 900 0 0 0

149/2006.
221/2005.

Két kí sér le ti prog ram ha tás vizs gá lat 2006. 10 300 000  5 389 000 3 441 000

141/2006. 2006. évi mû kö dé si költ sé gek Záró 137 000 000 497 000 136 503 000 0

I./A 44/2006. (VI. 7.) MAT ha tá ro zat tal érin tett be szá mo lók
össze sen:

 55 233 218 1 121 582 041 115 503 636

153/2007.
73/2006.

Roma ze né szek fog lal koz ta tá sa 150 000 000 7 500 000 29 660 632 0

I. A)-B)   Az OFA 2006. évi tá mo ga tá si ke re té bõl
meg va ló sí tott prog ram ja i ról szó ló be szá mo lók össze sen:

 62 733 218 1 151 242 673 115 503 636

II. Az OFA 2007. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

281/2006. Ro mák fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se a
köz ve tí tõ rend sze rek esz köz és
mód szer kész le té nek fej lesz té sé vel

110 000 000 0 18 444 414 0

127/2007. Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok 2007. 90 000 000 0 13 126 000 0

132/2007. 
285/2006.

Lak musz 2007. 100 000 000 0 0 0

124/2007.
287/2006.

Non pro fit köz ve tí tés 2007. 100 000 000 0 0 0

290/2006. Öt let, ön kén tes 2007. 250 000 000 0 0 0

133/2007.
291/2006.

Roma szol gál ta tó há ló zat 2007. 160 000 000 0 0 0

129/2007.
293/2006.

Roma ze né szek fog lal koz ta tá sa 2007. 200 000 000 0 0 0

121/2007.
295/2006.

Kis fa lu prog ram 2007. 200 000 000 0 0 0

119/2007. 
296/2006.

Fog va tar tot tak és bün te tés-vég re haj tás ból
sza ba du lók re-szo ci a li zá ci ó já nak elõ se gí té se

110 000 000 0 50 749 349 0

120/2007.
297/2006.

Kis vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek
fej lesz té se, mun ka vál la lói lét szá muk nö ve lé se

620 000 000 0 0 0

122/2007.
298/2006.

Te le pes prog ram 2007. 300 000 000 0 4 500 000 0

130/2007.
299/2006.

Szo ci á lis szö vet ke zet 945 000 000 0 47 112 608 0

II. A)  so ron kí vü li be szá mo lá si kö te le zett ség gel érin tett
prog ra mok össze sen:

 0 133 932 371 0

6/2007. Esély egyen lõ ség a mun ka vi lá gá ban 80 000 000 0 19 360 000 0
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300/2006. Mun ka vál la lást gát ló csa lá di kö te le zett sé gek
ki vál tá sa, és a nõk mun ka erõ-pi a ci kar ri er jé nek
elõ se gí té se

200 000 000 0 0 0

302/2006. Ta len tum Kul tu rá lis Ala pít vány
mun ka hely meg õr zõ prog ram já nak tá mo ga tá sa
Záró

45 000 000 0 44 359 610 640 390

303/2006. Haj lék ta la nok fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 277 000 000 0 601 370 0

304/2006. Mun ka hely te rem tés a tar na bo di be fo ga dó
fa lu ban és kör nyé kén

66 000 000 0 51 594 598 0

305/2006. Az in teg rá tor te vé keny ség tá mo ga tá sá ra 110 000 000 0 0 0

282/2006. Ro mák szá má ra a fog lal koz ta tás te rén nyúj tott
tá mo ga tá sok ha tás vizs gá la ta.

55 000 000 0 0 0

288/2006. Csak le gá li san 2007. 45 000 000 0 16 784 138 0

286/2006. Non pro fit szer ve ze tek szak mai meg erõ sö dé sét
se gí tõ ta nács adó há ló zat mû köd te té sé re 
(Se gí tõ háló 2007.)

35 000 000 0 0 0

289/2006. Új kí sér le ti prog ra mok elõ ké szí té se, szak mai
fej lesz tõ mun ka az OFA-ban

25 000 000 0 0 0

283/2006. Mun ka erõ pi ac nem ál la mi szer ve zõ dé sei
szá má ra szer ve zett szak mai ren dez vé nyek 
és ki ad vá nyok. 
Kon fe ren cia, ki ad vány prog ram 2007

50 000 000 0 29 844 966 0

78/2007. Mun ka erõ pi a con hát rány ban lé võk
fog lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té se Kapu
prog ram

50 000 000 0 0 1 640 100

79/2007. Mun ka erõ pi a con hát rány ban lé võk
fog lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té se Sze ni or
prog ram

90 000 000 0 44 184 000 0

1008/2007. ROP, az In ter reg és Pha re CBC tá mo ga tá sá val,
to váb bá nem pá lyá za ti tá mo ga tás sal lét re jött
fog lal koz ta tá si pak tu mok 

200 000 000 0 0 0

161/2007. Al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ
fog lal koz ta tás sza bá lya i nak mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány
el ké szí té sé nek tá mo ga tá sa Záró

8 000 000 0 7 920 000 80 000

113/2007.
57/2007.
24/2007. 

Mo bi li tás prog ram 500 000 000 0 36 814 065 0

68/2007. Rá dió C Ki sebb sé gi Kht. mun ka hely meg õr zõ
prog ram

32 000 000 0 30 759 800  

292/2006. Az élet ko ri sok szí nû ség ke ze lé se 
a mun ka erõ pi a con

110 000 000 0 13 758 912 0

II. B) so ron kí vü li be szá mo lá si kö te le zett ség gel nem érin tett
prog ra mok össze sen:

 0 295 981 459 2 360 490

II./ A)-B) Az OFA 2007. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

 0 429 913 830 2 360 490

MINDÖSSZESEN:  271 157 901 4 860 809 522 311 303 377

836 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám



K ö z  l e  m é n y

a re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 2009. évi mér ték érõl

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 41/A. §-ának (5) és (6) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján a re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 2009. nap tá ri évi össze ge 177 600 Ft/fõ.

K ö z  l e  m é n y  

a szak ké pe sí té sek köz pon ti prog ram ja i nak (tan ter ve i nek) ki adá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. § (2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján az aláb bi szak ké pe -
sí té sek köz pon ti prog ram ja (tan ter ve), és aján lott szak kép zé si prog ram ja kiadásra kerültek.

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Jó vá ha gyá si szám

1. 33 522 04 1000 00 00 Vil lany sze relõ 14430-1/2008. (VIII. 28.)

2. 55 762 01 0000 00 00 If jú ság se gítõ 14430-2/2088. (IX. 3.)

A jó vá ha gyott köz pon ti prog ram (tan terv) és aján lott szak kép zé si prog ram meg te kint he tõek a Nem ze ti Szak kép zé si és 
Felnõtt kép zé si In té zet hon lap ján (www.nive.hu).

A köz pon ti prog ra mot és az aján lott szak kép zé si prog ra mot a Nem ze ti Szak kép zé si és Felnõtt kép zé si In té zet for gal -
maz za.

A meg ren de lé se ket az NSZFI Do ku men tá ci ós Osz tály 1085 Bu da pest, Ba ross u. 52. le ve le zé si cím re le het meg kül de ni.
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K ö z  l e  m é n y

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

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

HATÁROZAT

A Jog si su li Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.-t (adó szá -
ma: 12760017-2-43) (1092 Bu da pest, Rá day u. 34. 4. em.
26/A.) a 2001. évi CI. tör vény 8. § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott nyil ván tar tás ba vé te li kö te le zett ség elmulasz -
tása mi att

552 000 Ft, azaz öt száz öt ven ket tõ ezer fo rint bír ság

meg fi ze té sé re kö te le zem, és a jog el le nes te vé keny ség
ész le lé sé tõl (2008. má jus 9.) szá mí tott két évig 

el til tom

a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl. 

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

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

A ha tá ro zat el len a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon
be lül a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal nak (1089 Bu -
da pest, Kál vá ria tér 7.) cím zett, de a Kö zép-ma gyar or szá gi 
Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont hoz be nyúj tott 22 400 Ft
ér té kû il le ték bé lyeg gel ellátott fellebbezéssel élhet.

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás álta -
lános sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 138. §
(1) bekezdése alapján:

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

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

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



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

INDOKOLÁS

A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pont, Mun ka erõ pi a ci El len õr zé si Osz tá lya 2008. má jus
9-én el len õriz te a Jog si su li Ke res ke del mi és Szol gál ta tó
Kft. fel nõtt kép zé si te vé keny sé gét. Az el len õr zés so rán
jegy zõ köny vi meg ál la pí tást nyert, hogy a ne ve zett in téz -
mény 2007. év fo lya mán fel nõtt kép zé si te vé keny sé get
foly ta tott, de a 2001. évi CI. tör vény 8. § (1) be kez dé sé ben
elõ írt nyil ván tar tás ba vételi kötelezettségét elmulasztotta.

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

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

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

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

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

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

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

Vass Ist ván s. k.,
fõ igaz ga tó

P á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á s

A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet a köz -
alkalmazottak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
20/A. § alap ján pá lyá za tot hir det

bel sõ el len õri 

mun ka kör be töl té sé re.

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan 

A fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ

A ve ze tõi meg bí zás meg ne ve zé se: bel sõ el len õr zé si osz -
tály ve ze tõ

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: a ve ze tõi meg bí zás ha -
tá ro zat lan idõ re szól.

A mun ka vég zés he lye: 1085 Bu da pest, Ba ross u. 52/B.

A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal
járó lé nye ges fel ada tok: 

A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet bel sõ
el len õr zé si te vé keny sé gé nek szer ve zé se, az el len õr zé sek
vég re haj tá sa, kül sõ szol gál ta tó be vo ná sa ese tén az el len õr -
zé sek irá nyí tá sa, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let nek
meg fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok:

Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény,
a Kol lek tív Szer zõ dés, va la mint egyé ni meg ál la po dás az
irány adó.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- bün tet len elõ éle tû ma gyar ál lam pol gár ság,

- szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (köz gaz da sá gi),

- leg alább öt év költ ség ve té si in téz mény nél szer zett
szak mai ta pasz ta lat,

- va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség,

- Mic ro soft Of fi ce rend szer fel hasz ná lói szin tû al kal ma -
zá sa.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: ok le ve les könyv -
vizs gá lói ké pe sí tés vagy pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri
ké pe sí tés.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:

- há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány

- szak mai ön élet rajz

- is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok má nyok má so la ta

- nyi lat ko zat ar ról, hogy va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gét tel je sí te ni fog ja.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:

A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. ok tó ber 27.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja:

Pos tai úton, a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
In té zet cí mé re: 1085 Bu da pest, Ba ross u. 52. Kér jük a bo -
rí té kon fel tün tet ni a „Pá lyá zat bel sõ el len õri mun ka körre”
szö ve get.
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A pá lyá za ti el já rás, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja,
rend je:

A pá lyá zat a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül
ke rül el bí rá lás ra. A pá lyá zat el bí rá lá sát a mi nisz ter ál tal
fel kért bi zott ság vég zi. A pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ
pá lyá zó kat a bi zott ság sze mé lye sen meg hall gat ja. A pá lyá -
zat el bí rá lá sá ról a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va
álló ha tár idõ el tel té tõl szá mí tott 30 na pon be lül ér te sí tést
kap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak té nyét és an nak tar tal mát az
adat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ en ke zel jük.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem ber 27.

A mun kál ta tó val kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás a
www.nive.hu hon la pon ta lál ha tó.

A KÖZIGÁLLÁS pub li ká lá si idõ pont ja: 2008. szep -
tem ber 25.

9. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 839



840 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 9. szám

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.
08.2815 - 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 jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los lap já nak,
a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.

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

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
Cent rum ban (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  kiadó ügyfél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

                               cég sze rû alá írás




