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J O G S Z A B Á L Y O K

2011. évi LXVII. törvény
a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról*

A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények határon átnyúló érvényesítésének elõsegítése érdekében az Or-

szággyûlés a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény alkalmazása

1. § Ezt a törvényt kell alkalmazni

a) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismerésérõl és végre-

hajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló 4/2009/EK rendelet (a továbbiakban: Rendelet),

b) a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai

egyezmény (a továbbiakban: hágai egyezmény), valamint

c) a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelõs miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat

(a továbbiakban: viszonossági nyilatkozat)

alapján elõterjesztett, tartási igénnyel kapcsolatos kérelmek (a továbbiakban együtt: kérelem) központi hatóság által

történõ intézése során.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

a) kérelmezõ:

aa) a tartási igénynek a Rendelet, a hágai egyezmény vagy viszonossági nyilatkozat alapján kérelmet

elõterjesztõ jogosultja vagy kötelezettje (törvényes képviselõje),

ab) a tartási ügyben hozott határozat elismerésének és végrehajthatóvá nyilvánításának, vagy a határozat

végrehajtásának érdekében a Rendelet, a hágai egyezmény vagy viszonossági nyilatkozat alapján

benyújtott kérelem szempontjából olyan állami szerv, közintézmény, amely a tartásra jogosult személy

helyett jár el, vagy amely a tartás helyett nyújtott ellátások után visszatérítésre jogosult,

ac) a tartási ügyben hozott határozat elismerésének és végrehajthatóvá nyilvánításának, vagy a határozat

végrehajtásának érdekében a Rendelet, a hágai egyezmény vagy viszonossági nyilatkozat alapján

benyújtott kérelem szempontjából az a gyámhatóság, amely a tartásdíjat Magyarországon megelõlegezte;

b) különleges intézkedés: a Rendelet 53. cikke és a hágai egyezmény 7. cikke szerinti különleges intézkedés, valamint

a viszonossági nyilatkozattal érintett ügyekben a hágai egyezmény 7. cikkének megfelelõ tartalmú intézkedés.

II. FEJEZET

KÜLFÖLDRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSE

3. A kérelem továbbítása ügyében eljáró szervek, kérelem elõterjesztése

3. § (1) A Magyarországon lakó vagy tartózkodó kérelmezõ kérelmének továbbítása ügyében – a (2) és (3) bekezdésben foglalt

kivétellel – a kérelmezõ lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy munkahelye szerint illetékes helyi bíróság jár el.

A kérelmet a bíróságnál kell elõterjeszteni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A tartásdíj fizetésére kötelezõ belföldi bírósági határozat külföldi államban történõ elismerése és

végrehajthatóságának megállapítása vagy végrehajtása iránti kérelem továbbítása ügyében – ideértve az ilyen

kérelemmel egyidejûleg elõterjesztett más kérelmet is – az elsõ fokon eljárt bíróság jár el. A kérelmet a bíróságnál kell

elõterjeszteni.

(3) A különleges intézkedés iránti megkeresés kiadása érdekében közvetlenül a központi hatóságnál kell kérelmet

elõterjeszteni.

4. A bíróság eljárása

4. § (1) A bíróságnak a kérelem központi hatóság részére történõ továbbítására szolgáló eljárása polgári nemperes eljárás,

melyre – ha e törvény másként nem rendelkezik – a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a polgári

nemperes eljárás sajátosságaiból eredõ eltérésekkel kell megfelelõen alkalmazni.

(2) A bírósági titkár és a bírósági ügyintézõ az e törvénnyel a bíróság hatáskörébe utalt bármely eljárási cselekményt

elvégezheti.

5. § (1) A kérelmet írásban kell elõterjeszteni.

(2) Ha a kérelem elõterjesztésére a Rendelet vagy a központi hatóság nyomtatványt rendszeresített, a kérelmet

a nyomtatvány kitöltésével kell elõterjeszteni.

6. § (1) A bíróság a személyesen, jogi képviselõ nélkül eljáró kérelmezõt a kérelem elõterjesztésének módjáról, a kérelemben

közlendõ adatokról tájékoztatja, a nyomtatványok kitöltésében részére segítséget nyújt.

(2) A bíróság a kérelem tárgyában szükség esetén meghallgathatja a kérelmezõt.

7. § (1) Ha a kérelem hiányos vagy más okból kiegészítésre, kijavításra szorul, a bíróság – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

hiánypótlást rendel el.

(2) A bíróság hivatalból gondoskodik a mellékelendõ bírósági iratok kérelemhez történõ csatolásáról, és a szükséges

bírósági igazolások, tanúsítványok kiállításáról, vagy ennek érdekében az illetékes bíróságot, hatóságot keresi meg.

8. § A kérelmezõ részére engedélyezett költségmentesség a kérelemnek a megkeresett külföldi állam központi

hatóságához történõ továbbításáig, illetve ezt követõen a kérelem teljesítése érdekében szükségessé váló újabb irat-

vagy adattovábbítás tekintetében illeti meg a kérelmezõt.

9. § (1) Ha a kérelmezõ költségmentességben részesül, az iratok idegen nyelvre történõ fordításának költségeit a bíróság

elõlegezi, és az állam viseli.

(2) Ha a kérelmezõ részére a bíróság nem engedélyezett költségmentességet, a kérelmezõ köteles a fordítás elõrelátható

költségeinek megelõlegezésére. A bíróság felhívásának megfelelõen a költségeket bírósági letétbe kell helyezni.

(3) A bíróság a szakértõi díj megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával jár el a fordítási

költség megállapítása és kifizetése során.

10. § (1) A bíróság a kérelem központi hatóság részére történõ továbbítását végzéssel elutasítja, ha a kérelem nem tartozik

a Rendelet, a hágai egyezmény vagy a viszonossági nyilatkozat hatálya alá.

(2) A bíróság az eljárást – kivéve a költségmentesség esetét – megszünteti akkor is, ha a kérelmezõ a fordítás költségeit

felhívásra nem elõlegezte meg.

(3) Ha a kérelem továbbítása elutasításának vagy az eljárás megszüntetésének nincs helye, a bíróság a hiánytalan

kérelmet és mellékleteit megküldi a központi hatóságnak és értesíti arról, hogy a kérelmezõt költségmentességben

részesítette vagy a fordítási költségek letétbe helyezésére sor került.

5. A központi hatóság eljárása

11. § Ha a kérelem a bíróságnál terjeszthetõ elõ, a központi hatóság azt megküldi az illetékes bírósághoz.
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12. § Ha a bíróság által továbbított kérelem vagy a különleges intézkedés iránti kérelem hiányos, a központi hatóság

a) a kérelmezõt – a nyilvános és a bíróság, közjegyzõ, hatóság vagy a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara

jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában szereplõ adatok kivételével – határidõ tûzésével felhívja a hiányok

pótlására vagy szükség esetén a bíróságot keresi meg a hiányok pótlása érdekében,

b) megkeresi a bíróságot a kérelem tárgyában hozott bírósági határozat, kiállított bírósági irat kijavítása, kiegészítése

érdekében vagy más hatóságot, közjegyzõt a kérelem továbbításához szükséges iratok, adatok rendelkezésre

bocsátása érdekében, vagy

c) beszerzi a nyilvános adatokat, vagy adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatról nyilvántartást vezetõ

bírósághoz, közjegyzõhöz, hatósághoz vagy a Magyar Országos Közjegyzõi Kamarához.

13. § A kérelem és mellékleteinek idegen nyelvre történõ lefordíttatásáról a központi hatóság gondoskodik és felhívja

a fordítás készítõjét, hogy a felmerült fordítási költségre vonatkozó iratokat közvetlenül a kérelmet felvevõ bíróságnak

küldje meg.

14. § Ha a kérelemnek, illetve a kérelem alapján a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresésnek a megkeresett

állam központi hatósága (a továbbiakban e fejezetben: megkeresett külföldi központi hatóság) részére történõ

továbbításának a Rendelet, a hágai egyezmény vagy a viszonossági nyilatkozat alapján nincs helye, a központi hatóság

errõl a kérelmezõt tájékoztatja.

15. § (1) A központi hatóság megküldi a kérelmet vagy a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresést és mellékleteit

a megkeresett külföldi központi hatóságnak és errõl, továbbá a megkeresett külföldi központi hatóság által megtett

intézkedésekrõl tájékoztatja a kérelmezõt.

(2) A központi hatóság figyelemmel kíséri a kérelem, a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresés teljesítését

és arról szükség esetén tájékoztatást kér a megkeresett külföldi központi hatóságtól.

16. § A 11–15. §-ban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni, ha a kérelemnek a megkeresett külföldi központi hatósághoz

történõ továbbítását követõen válik szükségessé a kérelem teljesítése érdekében újabb irat vagy adat továbbítása.

17. § A központi hatóság az általa rendszeresített kérelemnyomtatványt közzéteszi a honlapján és az ügyfélfogadásra

nyitva álló helyiségeiben.

III. FEJEZET

KÜLFÖLDRÕL ÉRKEZÕ KÉRELMEK INTÉZÉSE

6. A kérelem teljesítésének elõkészítése

18. § A megkeresõ állam központi hatósága (a továbbiakban e fejezetben: megkeresõ külföldi központi hatóság) által

továbbított kérelmet a központi hatóság fogadja és megvizsgálja a szükséges intézkedések elõkészítése érdekében.

19. § (1) Ha a kérelem nem felel meg a Rendeletben, a hágai egyezményben vagy a viszonossági nyilatkozatban foglalt

feltételeknek, a központi hatóság errõl értesíti a megkeresõ külföldi központi hatóságot.

(2) Ha a kérelem teljesítéséhez további iratok, adatok beszerzése szükséges, ennek érdekében a központi hatóság

megkeresi a megkeresõ külföldi központi hatóságot.

(3) Hiánytalan kérelem esetében a központi hatóság intézkedik a kérelem teljesítése iránt, és tájékoztatja a megkeresõ

külföldi központi hatóságot a kérelem intézésével kapcsolatos adatokról, a megtett intézkedésrõl.

7. Tartásdíj megállapítása, megváltoztatása vagy megszüntetése iránti kérelem teljesítése

20. § (1) Ha a kérelem

a) tartásdíjat megállapító és tartásdíj megfizetésére kötelezõ határozat hozatalára,

b) tartásdíj felemelésére vonatkozó határozat hozatalára vagy

c) tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó határozat hozatalára
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irányul, a központi hatóság a tartási igény peren kívüli teljesítése érdekében e § szerint, a gyámhatóság

közremûködésével megkísérli önkéntes teljesítésre vonatkozó megállapodás vagy kötelezettségvállalás létrehozását.

(2) A tartási igény peren kívüli teljesítése érdekében a központi hatóság a kérelmet továbbítja az (1) bekezdés a) és

b) pontja esetében a belföldi kötelezett, a c) pontja esetében pedig a belföldi jogosult (a továbbiakban együtt:

kérelemmel érintett személy) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságnak.

(3) A gyámhatóság a kérelemmel érintett személyt a kérelem beérkezésétõl számított 30 napon belül személyesen

meghallgatja és tájékoztatja a kérelem tartalmáról, a kérelem alapján teendõ intézkedésekrõl, a tartásdíjfizetéssel

kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl, valamint arról, hogy lehetõsége van a tartásdíj önkéntes megfizetése vagy

– a kérelem tartalmától függõen – a tartásdíj megváltoztatása, megszüntetése iránti kérelem tárgyában nyilatkozatot

tennie.

(4) A gyámhatóság a kérelemmel érintett személy tartásdíjjal kapcsolatos nyilatkozatát jegyzõkönyvbe foglalja, melyet

a kérelemmel érintett személy aláírásával lát el. A nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:

a) a tartásdíj fizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló vagy egyéb nyilatkozatot, vagy a tartásdíj megváltozása vagy

megszüntetése iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatot,

b) a kérelemmel érintett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét (tartózkodási helyét),

c) a kérelmezõ (tartásdíjra jogosult vagy kötelezett) nevét, lakóhelyét,

d) a tartásra jogosult személy nevét, a tartási kötelezettség fajtáját,

e) a megfizetni vállalt tartásdíj összegét, esedékességét, a tartásdíj-fizetési kötelezettség kezdõ és befejezõ

idõpontját, vagy a megfizetni elfogadott tartásdíj összegét, esedékességét, idõtartamát, vagy a tartásdíj fizetési

kötelezettség megszûnésének elfogadását.

(5) A tartásdíjjal kapcsolatos nyilatkozatot tartalmazó jegyzõkönyvet a gyámhatóság – fordítás készítése nélkül –

megküldi a központi hatóságnak, melyrõl az tájékoztatja a megkeresõ külföldi központi hatóságot és felkéri

a kérelmezõ arra vonatkozó nyilatkozatának beszerzésére. Ezt követõen a központi hatóság a kérelmezõ nyilatkozata

alapján jár el. Ha a kérelemmel érintett személy nyilatkozatában foglaltakat a kérelmezõ elfogadta, a központi hatóság

errõl a kérelemmel érintett személyt tájékoztatja.

21. § A 20. § szerint kell eljárni akkor is, ha a kérelmezõ a tartási igényre vonatkozó kérelemmel együtt a származás

megállapítására vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelmet is elõterjeszt. Ez esetben a gyámhatóság

a kérelemmel érintett személy apai elismerõ nyilatkozatának vagy a származás megállapítására irányuló kérelemre

vonatkozó egyéb nyilatkozatának beszerzése iránt intézkedik.

22. § (1) Ha a tartásdíjjal kapcsolatos nyilatkozat beszerzése nem járt sikerrel, vagy a kérelmezõ a nyilatkozat megtétele ellenére

is fenntartja kérelmét, a központi hatóság intézkedik a szükséges bírósági eljárás megindításának elõkészítése iránt.

(2) A központi hatóság a kérelmezõ jogi képviseletének biztosítása érdekében értesíti a kérelem elõterjesztésérõl a perre

hatáskörrel rendelkezõ, illetékes bíróság székhelye szerinti jogi segítségnyújtó szolgálatot, a kérelmezõ részére

kirendelt pártfogó ügyvédnek pedig megküldi a jogi képviselet ellátásához szükséges iratokat.

(3) A központi hatóság a pártfogó ügyvédtõl tájékoztatást kérhet a kérelem alapján indult eljárás állásáról, a kérelmezõ

érdekében megtett eljárási cselekményekrõl, nyilatkozatokról.

(4) A pártfogó ügyvéd rendszeresen tájékozatja a központi hatóságot a képviselet ellátásáról, az érdemi eljárási

cselekményekrõl.

(5) Ha a pártfogó ügyvéd jelzi a központi hatóságnak, hogy a képviselet hatékony ellátása érdekében a kérelmezõ részére

iratok megküldése vagy részérõl nyilatkozat megtétele szükséges, az iratok elküldése vagy a kérelmezõ

nyilatkozatának beszerzése iránt a központi hatóság a külföldi központi hatóság megkeresésével intézkedik.

23. § Ha a kérelemmel érintett személy teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatának beszerzése nem járt sikerrel és

a kérelmezõ fenntartja a származás megállapítására vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelmét, a központi

hatóság megkeresi a gyámhatóságot a származás megállapítása iránti per indításához szükséges hozzájárulás

megadása és eseti gondnok kirendelése iránt.
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8. Tartásdíj végrehajtása iránti kérelem teljesítése

24. § (1) A tartásdíj fizetésére kötelezõ határozat vagy tartásdíj-fizetési kötelezettségvállalást tartalmazó közokirat elismerése

és végrehajthatóságának megállapítása vagy végrehajtása iránti kérelem elõterjesztése esetén a központi hatóság

a kötelezettet

a) értesíti a kérelem elõterjesztésérõl és

b) tájékoztatja a kérelem alapján teendõ intézkedésekrõl, a tartásdíj végrehajtásával kapcsolatos jogairól és

kötelezettségeirõl, továbbá arról, hogy lehetõsége van a tartásdíj önkéntes megfizetésére vagy halasztás,

részletfizetés iránti kérelem elõterjesztésére.

(2) Ha a kötelezett a központi hatóság által meghatározott határidõn belül eljuttatja a tartás önkéntes megfizetésére

vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát és az esedékessé vált tartásdíj vagy egy részének megfizetésérõl szóló

igazolást, vagy kérelmet terjesztett elõ halasztás, részletfizetés iránt, azt a központi hatóság továbbítja a megkeresõ

külföldi központi hatóságnak és felkéri a kérelmezõ arra vonatkozó nyilatkozatának beszerzésére. Ezt követõen

a központi hatóság a kérelmezõ nyilatkozata alapján jár el.

25. § Ha a tartásdíj önkéntes megfizetésérõl határidõben nem érkezett nyilatkozat és igazolás, továbbá halasztási vagy

részletfizetési kérelmet sem terjesztett elõ a kötelezett, vagy ha a kérelmezõ ezek ellenére is fenntartja kérelmét,

a központi hatóság a 22. § megfelelõ alkalmazásával intézkedik a szükséges bírósági eljárás megindítása iránt.

9. A különleges intézkedés megtétele iránti megkereséssel érintett személy adatainak beszerzése

26. § Ha a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresés a tartásra jogosult vagy kötelezett lakó- vagy tartózkodási

helyének meghatározására irányul, a központi hatóság megkeresi a polgárok személyi adatait kezelõ szervet

a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre vonatkozó adat beszerzése érdekében, és a beszerzett adatot továbbítja

a megkeresõ központi hatóságnak.

27. § (1) Ha a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresés a tartásra kötelezett jövedelmére, munkáltatójára, vagyonára

vonatkozó adatok beszerzésére irányul, a központi hatóság ennek foganatosítása érdekében megkeresi az illetékes

bírósági végrehajtót.

(2) A központi hatóság a bírósági végrehajtó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján tájékozatja a külföldi központi

hatóságot arról, hogy

a) a kötelezett rendelkezik-e jövedelemmel, munkaviszonnyal (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal) vagy

vagyonnal vagy sem, illetve

b) a kérelem teljesítése azért nem járt sikerrel, mert a kérelemben közölt adatok nem elegendõek az érintett

nyilvántartásokból való adatszolgáltatásra.

10. Okiratok, egyéb bizonyítékok beszerzése, iratok kézbesítésének elõsegítése

28. § Ha az okirat, egyéb bizonyíték beszerzésére vagy irat kézbesítésének elõsegítésére irányuló különleges intézkedés

megtétele iránti megkeresés teljesítésének módját nemzetközi szerzõdés vagy európai uniós jogi norma nem

szabályozza, és arra viszonossági nyilatkozat sem vonatkozik, a központi hatóság a nemzetközi jogsegély teljesítésére

vonatkozó külön törvény szerint jár el.

11. Segítségnyújtás származás megállapításához

29. § A származás megállapításához szükséges segítségnyújtásra vonatkozó különleges intézkedés megtétele iránti

megkeresés teljesítése során a központi hatóság és a gyámhatóság a 21. § szerint jár el.
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IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Hatálybalépés

30. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. június 29-én lép hatályba.

(2) Az 1–29. §, a 31–34. §, valamint a 41. § e törvény kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(3) A 39. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 40. § 2012. június 21. napján lép hatályba.

13. Átmeneti rendelkezés

31. § (1) A törvény rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatályba lépését követõen a központi

hatósághoz érkezett kérelmek intézése során kell alkalmazni.

(2) A törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépésének idõpontjában folyamatban lévõ azon eljárásokban is alkalmazni

kell, amelyekben a kérelem a Rendelet alkalmazásának megkezdését követõen érkezett a központi hatósághoz.

(3) A törvény rendelkezéseit a viszonossági nyilatkozat alapján elõterjesztett kérelmek elintézése során a törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy ha a kérelmet nem az e törvény szerinti

illetékes bíróságnál terjesztették elõ, áttételnek nincs helye.

14. Módosuló jogszabályok

32. § (1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 5. pont d) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság

elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül

tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:]

[az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha]

„d) tartásdíj európai uniós jogi norma, nemzetközi szerzõdés vagy viszonossági nyilatkozat alapján külföldön való

behajtása tárgyában folyó eljárás céljára,”

[történik a kiállítása;]

(2) Az Itv. 57. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:

[Illetékmentes a polgári ügyekben:]

„v) a határon átnyúló tartási ügyekben a tartási igénnyel kapcsolatos kérelem központi hatósághoz történõ

továbbítása iránti eljárás.”

33. § (1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 12. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Támogatásban részesül az a 13. §-ban meghatározott és rászorultnak tekintendõ fél,]

„c) aki tartási igény külföldi jogosultja vagy kötelezettje, és a határon átnyúló tartási ügyekben eljáró központi hatóság

arról értesítette a jogi segítségnyújtó szolgálatot, hogy ügyében eljárást kell indítani vagy ilyen eljárásban a pártfogó

ügyvédi képviseletét kell biztosítani.”

(2) A Jst. 22. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A határon átnyúló tartási ügyekben eljáró központi hatóság arról szóló értesítését, hogy a tartási igény külföldi

jogosultja vagy kötelezettje kérelmére eljárást kell indítani vagy ilyen eljárásban a pártfogó ügyvédi képviseletét kell

biztosítani, e törvény alkalmazásában a fél támogatás iránti kérelmének kell tekinteni. A fél részére szóló iratokat ilyen

ügyekben a jogi segítségnyújtó szolgálat a központi hatóság részére kézbesíti.”

(3) A Jst. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53. § A kérelemben a félnek – a határon átnyúló tartási ügyben a központi hatóságnak a támogatás biztosítása iránti

megkeresésben – meg kell jelölnie

a) a kért támogatást,

b) a pert lefolytató bíróságot és annak a pernek a tárgyát és az ügyszámát, amelynek lefolytatásához a támogatást kéri;

ha pedig a per még nem indult meg, az ellenfél nevét, lakóhelyét (székhelyét), a jogvita tárgyát és az eljárás

lefolytatására illetékes bíróságot.”
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(4) A Jst. 61. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A jogi segítségnyújtó szolgálat a határozat jogerõre emelkedését követõen pártfogó ügyvédként jogi segítõt,

kivételesen ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendel ki

a) a fél kérelmére vagy hozzájárulásával, ha az ügy jellegére vagy a fél körülményeire tekintettel már a támogatás

engedélyezésekor valószínûsíthetõ, hogy a fél képviselete meghatalmazás útján nem biztosítható, vagy

b) ha a támogatás nyújtására a külföldi fél határon átnyúló tartási ügyben történõ jogi képviseletének biztosítása iránti

központi hatósági megkeresés alapján kerül sor.”

34. § A külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)

mellõzésérõl Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 11. törvényerejû

rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában és 3. § (5) bekezdésében az „a közjegyzõk által készített, illetve hitelesített

okiratok” szövegrész helyébe az „a közjegyzõk által készített vagy hitelesített okiratok, valamint a közjegyzõi levéltáros

által kiadott hiteles másolatok” szöveg lép.

35. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 392. § (4) és (5) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) A másodfokú eljárásban a 146. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, illetve új bizonyítékok elõterjesztésének

helye nincs. E tilalom nem érvényesül, ha a 146. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakra, illetve a bizonyítékok

elõterjesztésére az elsõfokú eljárásban a bíróság eljárási szabálysértése vagy téves jogalkalmazása miatt nem

kerülhetett sor.

(5) A másodfokú eljárásban a 146. § (5) bekezdés b)–d) pontjában foglaltaknak – ha azok bizonyítási eljárás

lefolytatását tennék szükségessé – csak akkor van helyük, ha az azokra okot adó körülmények a tárgyalás berekesztését

követõen álltak be. E tilalom nem érvényesül, ha a (4) bekezdés alapján a bizonyítási eljárás folytatásának egyébként is

helye van.”

(2) A Pp.

a) 394/B. § (1) bekezdésében a „2011. július 1. és 2012. június 30. napja között” szövegrész helyébe a „2012.

május 31. és 2013. március 31. napja között” szöveg,

b) 394/B. § (2) bekezdésében a „2011. július 1. napja és 2012. június 30. napja között” szövegrész helyébe a „2012.

május 31. és 2013. március 31. napja között” szöveg,

c) 394/C. §-ában a „2012. július 1. napjától” szövegrész helyébe a „2013. április 1. napjától” szöveg,

d) 394/D. § (1) bekezdésében a „2012. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2013. március 31-ig”, a „2011. január 1.”

szövegrész helyébe a „2012. január 1.” szöveg, a „2012. július 1. napjától” szövegrész helyébe a „2013. április 1.

napjától” szöveg,

e) 394/E. § (1) bekezdés b) pontjában a „válaszol” szövegrész helyébe a „válaszolhat” szöveg,

f) 394/E. § (2) bekezdésében a „2012. június 30. napját” szövegrész helyébe a „2013. március 31. napját” szöveg

lép.

36. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. § (5) bekezdésében és 7. § (5) bekezdésében

a „2011. július 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2011. december 5-étõl” szöveg lép.

37. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 61. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(5) A 64. § (4) bekezdése és a 71. § (1) és (3) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba. A 16. § (5) bekezdése, a 65. §

(5) bekezdése és a 71. § (2) bekezdése 2012. május 31-én lép hatályba.”

(2) Hatályát veszti a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 37. § (3) bekezdés b) pontja.

38. § Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatásról szóló 2010. évi

XVI. törvény 7. § (1) bekezdésében a „2011. július 1. napján” szövegrész a „2011. december 5. napján” szöveggel lép

hatályba.

39. § E törvény 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § (1) Ha a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresés a tartásra kötelezett jövedelmére, munkáltatójára,

vagyonára vonatkozó adatok beszerzésére irányul, a központi hatóság ennek foganatosítása érdekében a végrehajtási
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ügyek végrehajtók közötti elosztására és a végrehajtható okiratok végrehajtóknak történõ megküldésére szolgáló,

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által mûködtetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: e §-ban

ügyelosztási rendszer) keresztül megkeresi az illetékes bírósági végrehajtót. A végrehajtó az elektronikus közokiratról

papír alapú közokirati másolatot készít.

(2) A végrehajtó az eljárása eredményérõl az ügyelosztási rendszeren keresztül tájékoztatja a központi hatóságot.

(3) A központi hatóság a bírósági végrehajtó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján tájékozatja a külföldi

központi hatóságot arról, hogy

a) a kötelezett rendelkezik-e jövedelemmel, munkaviszonnyal (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal) vagy

vagyonnal vagy sem, illetve

b) a kérelem teljesítése azért nem járt sikerrel, mert a kérelemben közölt adatok nem elegendõek az érintett

nyilvántartásokból való adatszolgáltatásra.”

40. § (1) A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Nmtvr.) 40. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„40. § A házastársak a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerõsített

együttmûködés végrehajtásáról szóló 1259/2010/EU tanácsi rendelet 5–7. cikke szerinti jogválasztással legkésõbb

a bíróság által az elsõ tárgyaláson tûzött határidõ elteltéig élhetnek. Az erre vonatkozó megállapodás az említett

rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti alakiságok mellett érvényes.”

(2) Az Nmtvr. 41/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és az Nmtvr. a 41/A. §-t követõen a következõ 41/B. §-sal

egészül ki:

„41/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére és érvényességére, annak joghatásaira a 37–39. §

rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – megfelelõen kell alkalmazni.

(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, illetve annak érvényességét nem érinti, ha a leendõ

bejegyzett élettárs személyes joga az azonos nemûek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét nem ismeri,

feltéve, hogy

a) a magyar állampolgársággal nem rendelkezõ leendõ bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes joga szerint

a házasságkötésnek nem lenne akadálya, és

b) legalább az egyik leendõ bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy Magyarország területén lakóhellyel

rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolás alól a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve indokolt esetben felmentést adhat.

(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásaira a (2) bekezdésben meghatározott esetben a magyar jogot kell

alkalmazni.

41/B. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnésére annak az államnak a jogát kell alkalmazni,

a) amelynek területén a kapcsolat megszûnésére irányuló eljárást megindító kereset vagy kérelem benyújtásakor

a bejegyzett élettársak szokásos tartózkodási helye található, ennek hiányában

b) amelynek területén a bejegyzett élettársak utolsó szokásos tartózkodási helye található, ha ez a tartózkodási hely

a kereset vagy kérelem benyújtásától számított egy évnél nem régebbi idõpontban szûnt meg, feltéve, hogy a kereset

vagy kérelem benyújtásakor az egyik bejegyzett élettárs még mindig ebben az államban tartózkodik, ennek

hiányában

c) amelynek a kereset vagy kérelem benyújtásakor mindkét bejegyzett élettárs állampolgára volt.

(2) Ha az alkalmazandó jog az (1) bekezdés alapján nem határozható meg, továbbá a 41/A. § (2) bekezdésében

meghatározott esetben az eljáró bíróság vagy más hatóság saját államának jogát kell alkalmazni.”

(3) Az Nmtvr. 75. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) E törvény

a) 45. § (1) bekezdése, 46. §-a a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok

elismerésérõl és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló, 2008. december 18-ai

4/2009/EK tanácsi rendelet 1. cikkének,

b) 40. §-a, 41/A. § (1) és (2) bekezdése, 41/A. § (4) bekezdése, 41/B. §-a a házasság felbontására és a különválásra

alkalmazandó jog területén létrehozandó megerõsített együttmûködés végrehajtásáról szóló 1259/2010/EU tanácsi

rendelet 4. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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(4) Hatályát veszti az Nmtvr. 41. §-a.

41. § A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 9. § (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyrõl, valamint a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló nemzetközi

szerzõdés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerzõdésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben –

a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában is – továbbíthatók harmadik országba.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott

felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya – amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – kiterjed az ellátás igénylésének

idõpontjában a Magyar Köztársaság területén élõ

a) magyar állampolgárra,

b) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy hontalanként

elismert személyre,

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyre, amennyiben az

ellátás igénylésének idõpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot

meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

d) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék

Kártyával) rendelkezõ és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) súlyos mozgáskorlátozott személy:

aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

(a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsülõ súlyosan

fogyatékos személy,

ab) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének

L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedõ személy,

ac) a BNO kód XIII. fõcsoportjába (csont-izomrendszer és kötõszövet betegségei) tartozó vezetõ diagnózisra

tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezõ személy;

b) tanulói, képzési jogviszonyban álló:

ba) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülõ gyermek,

bb) a bölcsõde gondozottja,

bc) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
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bd) a felsõoktatási intézmény hallgatója,

be) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját,

rehabilitációját, fejlesztõ foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából

történõ rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot elõreláthatólag

meghaladja –,

bf) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megõrzése miatt gyógyító intézetbe történõ szállítása havonta

legalább két alkalommal szükséges,

bg) az átképzésben részesülõ álláskeresõ;

c) keresõ tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi

IV. törvény

ca) 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végzõ személy, azzal, hogy a közérdekû önkéntes

tevékenység is keresõ tevékenységnek minõsül, ha az önkéntes szerzõdést legalább egy évre vagy

határozatlan idõre kötötték, és az önkéntes a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló törvény alapján

ellenszolgáltatásnak nem minõsülõ juttatásban részesül,

cb) alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban

vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülõ személy;

d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van,

azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetõk különélõnek, ha lakcímük különbözõ;

e) keretszám: az évente kiadható támogatásoknak a költségvetési törvény keretei között, a szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek

Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) által egyetértésben meghatározott mértéke;

f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki

fa) gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik, vagy

fb) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetõi

engedéllyel rendelkezik, vagy

fc) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármûvezetõi alkalmasságát az átalakítás elõírásával

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: szakértõi szerv) vagy jogelõdje

megállapította,

és nem áll jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;

g) szállítást végzõ személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történõ szállítását írásbeli

nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezõ

ga) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelõszülõ, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,

gb) a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élõ vér szerinti,

örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,

amennyiben nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

3. § A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) bekezdésének alkalmazása

során szociális hatóságként a területileg illetékes szociális és gyámhivatalt jelöli ki.

2. Személygépkocsi szerzési támogatás

4. § (1) A személygépkocsi szerzési támogatás

a) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új jármûnek minõsülõ személygépkocsi,

vagy

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelõ mûszaki feltételekkel rendelkezõ, újnak nem

minõsülõ, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy

c) segédmotoros kerékpárnak minõsülõ, három- vagy négykerekû jármû, vagy

d) jármûnek nem minõsülõ, sík úton önerejébõl 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi

meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 900 000 forint,

b) az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
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(3) Az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár

minõsül.

3. Személygépkocsi átalakítási támogatás

5. § (1) A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak

a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján elõírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel

történõ felszereléséhez, átalakításához, vagy

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetõvé tevõ átalakításához, vagy a biztonságos szállítását

szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.

(2) A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.

6. § (1) A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra (a továbbiakban együtt: közlekedési kedvezmény) a súlyos

mozgáskorlátozott személy jogosult, ha

a) a kérelem benyújtását megelõzõ hét éven belül õ maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem

szerinti közlekedési kedvezményben, és

b) a keretszámra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és

c) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végzõ személy

szállítja, és

d) a 4. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi használó, és

e) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben szállítást végzõ személy szállítja.

(2) A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejûleg is igényelhetõ. Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában

a) a szerzési támogatásban részesülés az átalakítási támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban

részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki,

b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) alapján kapott közlekedési kedvezmények közül a személygépkocsi szerzési és átalakítási

támogatást kell figyelembe venni.

(3) A közlekedési kedvezmény megállapításánál elõnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki

a) keresõ tevékenységet folytat,

b) tanulói, képzési jogviszonyban áll,

c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy

d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

(4) A (3) bekezdés alá nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthetõ közlekedési

kedvezményben, ha valamennyi, a (3) bekezdésnek és a jogszabályi feltételeknek megfelelõ kérelem alapján

megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.

4. A jogosultság megállapítása

7. § (1) A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál (a továbbiakban:

hivatal) minden év március 31-éig lehet benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a 4. § (1) bekezdésének vagy az 5. § (1) bekezdésének megfelelõ pontjára hivatkozással, hogy a kérelmezõ

a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli,

b) szállítást végzõ személy esetén a szállítást végzõ személy természetes személyazonosító adatait.

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,

aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy

ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy

ac) a szakértõi szerv vagy jogelõdje által az egészségkárosodás minõsítése során kiadott, a 2. § a) pont

ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás

másolatát, és
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b) a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végzõ személy érvényes vezetõi engedélyének, az 5. § (1) bekezdés

a) pontja szerinti esetben a gépjármûvezetõi alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint

nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat

hatálya alatt, és

c) a szállítást végzõ személy írásbeli nyilatkozatát, valamint a hozzátartozói kapcsolatot és a 2. § g) pont gb) alpontja

esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, és

d) a 6. § (3) bekezdés

da) a) pontja szerinti esetben a keresõ tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,

db) b) pontja szerinti esetben a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,

dc) c) pontja szerinti esetben a kérelmezõ nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényérõl,

dd) d) pontja szerinti esetben a szakértõi szervnek vagy jogelõdjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti

hadieredetû fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és

e) a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végzõ személy nyilatkozatát arról, hogy a 6. § (1) bekezdés a) pontja és

(2) bekezdése szerint nem részesült õ maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és

f) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végzõ személy

nyilatkozatát arról, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdés megkötését vállalja.

(4) Az 1. § c)–d) pontja szerinti személynek a közlekedési kedvezmény iránti kérelméhez – a (3) bekezdésben

meghatározottakon túl – csatolnia kell

a) a tartózkodási engedély másolatát,

b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,

c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

(5) Ha a kérelmezõ az érvényes vezetõi engedély fénymásolatát, a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló

dokumentumot, a tartózkodási engedély másolatát vagy a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti dokumentumot

nem mellékeli a kérelméhez, a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ

hatósághoz.

8. § (1) A keretszámról a miniszter minden év április 30-ig tájékoztatja a hivatalokat.

(2) A hivatal minden év május 31-ig – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak

a figyelembevételével – dönt a tárgyévi jogosultságokról. A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezõk

között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására elõírt határidõ lejár, vagy

a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelõen jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság tagja

a) a MEOSZ elnöke által meghatalmazott képviselõ,

b) a szakértõi szerv által felkért vagy kijelölt személy,

c) a hivatal által felkért személy.

(4) A (3) bekezdés szerinti tagok nevérõl és elérhetõségérõl a tagot meghatalmazó, kijelölõ vagy felkérõ szervezet

tájékoztatja a hivatalt. A bizottság ülését a hivatal hívja össze szükség szerint.

(5) A közlekedési kedvezményt megállapító határozatban

a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben rendelkezni kell a lízingszerzõdés megkötésével kapcsolatos

kötelezettségekrõl,

b) szállítást végzõ személy esetén fel kell tüntetni a szállítást végzõ személy természetes személyazonosító adatait.

5. A támogatás felhasználása

9. § (1) A támogatás felhasználása

a) 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel

foglalkozó, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi

szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött lízingszerzõdés keretében,

b) minden, az a) pont alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás

költségébe történõ beszámításával

történik.
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(2) A támogatás felhasználása során a lízingszerzõdést az önálló személygépkocsi használóval vagy a szállítást végzõ

személlyel kell megkötni, illetve az utalványt az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végzõ személy

nevére kell kiállítani.

(3) A hivatal a támogatást megállapító határozatát közli a miniszterrel, valamint a finanszírozó szervezettel.

10. § (1) A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedését követõen tizenöt napon belül

megkeresi a 9. § (2) bekezdése szerinti személyt a lízingszerzõdés megkötése céljából.

(2) A lízingszerzõdést pénzügyi lízing keretében, három éves futamidõvel kell megkötni, a megállapított szerzési

támogatás összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre.

(3) Ha a lízingszerzõdés a határozat jogerõre emelkedésétõl számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési

támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelõ összegben

új jogosultat jelöl ki.

(4) A lízingszerzõdés egy példányát a miniszternek meg kell küldeni. A miniszter a szerzési támogatás összegét

a szerzõdés beérkezését követõ 15 napon belül utalja át a finanszírozó szervezet részére.

(5) A miniszter a lízingszerzõdés létrejöttérõl és a szerzési támogatás átutalásáról az átutalástól számított nyolc napon

belül értesíti a hivatalt a szerzõdés másolatának megküldésével.

(6) A lízingszerzõdésnek a futamidõ vége elõtti megszûnése esetén a finanszírozó szervezet a szerzési támogatás

idõarányos összegét visszatéríti a miniszter részére.

11. § (1) Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerõre emelkedését követõ tizenöt napon belül

állítja ki.

(2) A 4. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti jármû, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követõen vásárolható meg,

a személygépkocsi pedig ezt követõen alakítható át. Az utalvány kiállítása elõtti megvásárlás vagy átalakítás esetén

a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.

(3) Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány

esetében új jogosultat jelöl ki.

(4) Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban jármûvek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével

foglalkozó, adószámmal rendelkezõ kereskedõnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkezõ, személygépkocsi

szervizelését és karbantartását végzõ szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedõ) használható fel. A kereskedõ

az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.

(5) A kereskedõ az utalványt a közlekedési kedvezmény összegének kiegyenlítése céljából – legkésõbb az utalvány

lejártát követõ 15 napon belül – a miniszterhez nyújtja be, és mellékeli az általa kiállított számla egy példányát.

A számlán a vásárló, illetve a szolgáltatást igénybe vevõ nevét, lakóhelyét, a jármû típusát, forgalomba helyezésének

idõpontját, forgalmi rendszámát, ez utóbbi hiányában motorszámát, valamint alvázszámát is fel kell tüntetni.

(6) A miniszter az utalvány ellenértékét 15 napon belül kiegyenlíti.

(7) A miniszter az utalvány felhasználásáról az utalvány ellenértékének kiegyenlítését követõ nyolc napon belül értesíti

a hivatalt az (5) bekezdés szerinti, számlán feltüntetett adatok megjelölésével.

6. Jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybevétel

12. § (1) A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybevétele esetén

a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a lízingszerzõdés megszûnik,

b) egyéb – az a) pontban nem említett – esetekben a jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybe vevõ köteles azt

kamattal megemelt összegben visszafizetni.

(2) A hivatal az (1) bekezdés szerinti körülmény fennállását a jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybevételrõl való

tudomásszerzéstõl számított három hónapon belül állapítja meg, és a határozatot közli a miniszterrel, valamint

a finanszírozó szervezettel.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetés esetében a kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat

kétszeresével, és a fizetendõ kamat számításakor az érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes

jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Nem lehet a visszafizetést elrendelni, ha a jogalap

nélküli és rosszhiszemû igénybevételtõl számítva három év már eltelt. A közlekedési kedvezményt és a kamatot

– halasztás vagy részletfizetés engedélyezésének hiányában – a visszafizetést elrendelõ határozat jogerõre

emelkedésétõl számított nyolc napon belül kell a miniszternek megfizetni.
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(4) Ha a jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybe vevõ igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való

megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel magának vagy a tartásra szoruló

hozzátartozójának aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a hivatal a kérelemben megjelölt

idõtartamú, de legfeljebb tizenkét hónapos fizetési halasztást, vagy harminchat hónapon keresztüli részletfizetést

engedélyezhet.

(5) A jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybe vevõ, illetve rá tekintettel más személy hét évig nem részesíthetõ

közlekedési kedvezményben.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követõen szerzési és átalakítási támogatás csak az e rendelet szerinti jogosultsági

feltételekkel rendelkezõ személynek adható. Az ezt megelõzõen hozott, jogosultsági feltételek fennállását

megállapító határozatokra tekintettel szerzési és átalakítási támogatás nem adható.

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje, valamint a hivatal

a) az e rendelet hatálybalépésekor elõtte folyamatban lévõ, szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság

megállapítása iránti eljárást megszünteti,

b) a 2011. év folyamán hozott, szerzési, illetve átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító olyan

határozatát, amely alapján még nem került sor utalvány kibocsátására, valamint az R. 11/A. § (1) bekezdése szerinti

határozatát visszavonja,

és ezzel egyidejûleg az ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a kérelmét hova nyújthatja be, és ahhoz milyen

dokumentumokat kell csatolnia, egyidejûleg a már benyújtott dokumentumokat visszaküldi.

(4) E rendelet hatálybalépését követõen a lejárt és a hatálybalépésig fel nem használt utalványokra új jogosult nem

jelölhetõ ki. A már kiadott utalványok az érvényességük lejártáig, de legkésõbb 2011. december 31-éig használhatók

fel.

(5) 2011. évben

a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. szeptember 15-e,

b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak

a figyelembevételével – 2011. október 15-éig dönt.

(6) A 2. § f) pont fc) alpontja, a 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 7. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontja

alkalmazásában a szakértõi szerv jogelõdjének az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet minõsül.

14. § (1) Hatályát veszti az R.

(2) Az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos, a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012.

december 31-éig alkalmazni kell, azzal, hogy

a) e rendelet hatálybalépését követõen új, az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény nem állítható ki,

b) 2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek,

amely végleges állapotot, vagy a következõ felülvizsgálat idõpontjaként a kérelem benyújtása utáni idõpontot

jelöl meg.

(3) A már kiadott utalványok 13. § (4) bekezdése szerinti felhasználására az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon

hatályos szabályait kell alkalmazni.

(4) Az R. alapján kiadott, mozgáskorlátozottságot megállapító jogerõs határozat, és az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti

orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2011. december 31-éig felhasználható a más

jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló kormányrendelet alapján

megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására.

15. § (1) Az 1. § c) pontja az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és

tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,

a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon

kívül helyezésérõl szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való

megfelelést szolgálja.
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(2) Az 1. § d) pontja a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való

belépésének és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés

e) pontjának való részleges megfelelést szolgálja.

16. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Pr.) 13. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján

a) kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók,

b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának

meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2011. december 31-éig felhasználható.”

(2) Hatályát veszti a Pr. 2. § a) pontja és 1. számú melléklet 1. pontja.

17. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 1. § (4) bekezdés

14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:)

„14. mozgáskorlátozott személy: a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint

a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos

mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontjában meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek minõsülõ

személy;”

(2) Az Lr. 9. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni, a támogatásra

irányuló kérelem benyújtásakor:)

„a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratokkal,”

(3) Az Lr. a következõ 46. §-sal egészül ki:

„46. § A 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 9. § (8) bekezdés a) pontja szerinti

jogerõs határozat és 9. § (8) bekezdés c) pontja szerinti szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2011.

december 31-éig felhasználható a mozgásszervi fogyatékosság, illetve a súlyos mozgáskorlátozottság igazolására.”

(4) Az Lr. 9. § (8) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

18. § A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § k) pontjában a „164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-a” szövegrész helyébe

a „kormányrendelet” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzeti erõforrás miniszter 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelete
a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékérõl

A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés c) és d) pontjában, valamint

(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, vala-

mint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában fog-
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lalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint a 4. alcím tekintetében a 73. § c) pontjában foglalt

feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A jelnyelvi tolmácsolás folytatásának feltételei

1. § A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.)

8. § (1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához

a következõ szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkezni:

a) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl

szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi

tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,

52 223 01 0100 52 01 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy

b) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek

kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú

jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,

52 223 01 0100 31 02 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy

c) az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet alapján kiadott

52 8999 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, vagy

d) a szakértõ és a fordító jeltolmács képzésrõl szóló 8/1983. (VI. 15.) MM–EüM együttes rendelet alapján kiállított

szakértõ jeltolmács vagy fordító jeltolmács bizonyítvány.

2. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásához a jelnyelvi tolmácsnak rendelkeznie kell – az 5. § szerinti bejelentés benyújtását

megelõzõ három év során szerzett – legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlattal (a továbbiakban: tolmácsolási gyakorlat).

A tolmácsolási gyakorlatba az 1. § a) vagy b) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel rendelkezõ személy

esetében a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot is be kell számítani.

(2) A tolmácsolási gyakorlatot az igazolja, aki, vagy akinek jogelõdje a bejelentõt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta.

Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszûnt, vagy a tolmácsolási gyakorlatot a bejelentõ nem foglalkoztatottként

teljesítette, a gyakorlatot a tolmácsolásra irányuló szerzõdéssel és az annak teljesítését igazoló dokumentummal kell

igazolni.

(3) Az 1. § a) vagy b) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel rendelkezõ személy esetében a képzés

keretében, az 5. § szerinti bejelentés benyújtását megelõzõ három év során a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként

teljesített gyakorlatot a képzõhely igazolja.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentõ nevét, lakcímét és

a tolmácsolási gyakorlat idõtartamát.

3. § (1) A jelnyelvi tolmács az 5. § szerinti bejelentés benyújtásakor nyilatkozik az általa vállalt tolmácsolási típusokról.

(2) A jelnyelvi tolmács szakképesítéssel, a szakértõ jeltolmács, továbbá a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal rendelkezõ

jelnyelvi tolmács a következõ tolmácsolási típusokat láthatja el:

a) bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,

b) közoktatás, szakképzés, felsõoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnõttképzés során

a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás,

c) egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,

d) foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,

e) a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás,

f) a jogosult önálló életvitelének elõsegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,

g) nagyobb hallgatóság elõtt végzett tolmácsolás,

h) média-tolmácsolás.

(3) A társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkezõ jelnyelvi tolmács a (2) bekezdés c)–f) pontja szerinti

tolmácsolási típusokat láthatja el.

(4) A relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkezõ jelnyelvi tolmács – az adott tolmácsolási típus önálló

ellátására jogosult jelnyelvi tolmáccsal együttesen – a (2) bekezdés a) és c)–g) pontja szerinti tolmácsolási típusokat

láthatja el.
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4. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásához a jelnyelvi tolmács köteles háromévenként

a) legalább 60 óra idõtartamú – a jelnyelvi tolmácsok szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve képzése

érdekében szervezett – továbbképzésen részt venni, valamint

b) legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) végezni.

(2) A továbbképzés megszervezésérõl a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter gondoskodik.

2. A bejelentéssel összefüggõ eljárás

5. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásáról szóló bejelentést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál (a továbbiakban:

Hivatal) kell megtenni.

(2) A bejelentést a Hivatal honlapján közzétett, 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(3) A bejelentéshez mellékelni kell

a) a képesítési feltételek teljesítését tanúsító okirat másolatát, külföldi bizonyítvány vagy oklevél esetén annak

hiteles magyar fordításáról szóló okirat másolatát, valamint az elismerésérõl szóló okirat másolatát,

b) a tolmácsolási gyakorlat meglétét tanúsító igazolást,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító, 9. § (3) bekezdés szerinti igazolást.

(4) Ha a bejelentés nem felel meg a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeirõl

szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Jtv.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek,

vagy az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a Hivatal a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak

alkalmazásával visszaküldi a bejelentõ számára az általa mellékelt dokumentumokat.

(5) Ha a bejelentés alapján folytatott ellenõrzési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a bejelentõ nem felel

meg a jelnyelvi tolmácsolás folytatásához szükséges – a Jtv.-ben és az e rendeletben meghatározott – feltételeknek,

ennek közlésével egyidejûleg visszaküldi számára az általa mellékelt dokumentumokat.

(6) A Hivatal a bejelentést tett, jelnyelvi tolmácsolás folytatására jogosult személyekrõl a – Jtv. 8. § (3) bekezdése szerinti

nyilvántartásként – a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékét (a továbbiakban: Névjegyzék) vezeti.

3. A Névjegyzék vezetése, változások bejelentése

6. § (1) A jelnyelvi tolmács a 4. § szerinti továbbképzés, valamint szakmai gyakorlat teljesítését a Névjegyzékbe történõ

felvétel idõpontjától számítva háromévenként, igazolás benyújtásával köteles bejelenteni a Hivatalnak.

(2) A továbbképzés teljesítését a továbbképzést végzõ szervezet által kiadott igazolással kell igazolni. Az igazolás

tartalmazza a továbbképzést végzõ szervezet megnevezését, a továbbképzés helyét, idõpontját, idõtartamát,

valamint a továbbképzésen részt vett jelnyelvi tolmács nevét, lakcímét. A szakmai gyakorlat igazolására a 2. § (2) és

(4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A bejelentés elmaradása esetén, vagy ha a benyújtott igazolások hiányosak, a Hivatal határidõ tûzésével és

a jogkövetkezmények megjelölésével felhívja a jelnyelvi tolmácsot a továbbképzés, illetve a szakmai gyakorlat

teljesítésének igazolására. Az igazolásra a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

7. § (1) A jelnyelvi tolmács a Hivatalnál – legfeljebb három évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését a kezdõnap és az

idõtartam megjelölésével. Visszamenõleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés idõtartama a szüneteltetés

ideje alatt módosítható.

(2) A szüneteltetés idõtartama a jelnyelvi tolmács továbbképzésen történõ részvételi kötelezettségét nem érinti.

A szüneteltetés idõtartama a szakmai gyakorlat végzéséhez elõírt idõtartamba nem számít bele.

8. § (1) A Hivatal a Névjegyzékben szereplõ adatokban folyamatosan átvezeti a változásokat, és az aktuális adatokat teszi

közzé.

(2) A Hivatal a jelnyelvi tolmács Névjegyzékbõl való törlésérõl – a Névjegyzék módosulásával egyidejûleg – közleményt

jelentet meg saját honlapján.

4. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének szabályai

9. § (1) A jelnyelvi tolmácsnak a Névjegyzékbe történõ felvételéért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell

fizetnie. A díj mértéke 8000 Ft.
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(2) A díjat a Hivatal 10032000-01493043 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel

kell megfizetni.

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történõ

készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni.

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekrõl szóló 1990. évi

CXIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelethez

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történõ bejelentés adattartalma

1. A bejelentõ családi neve és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, értesítési

címe.

2. A bejelentõ egyéb elérhetõsége (telefonszám, e-mail cím), valamint egyéb elérhetõség megadása esetén nyilatkozata

arról, hogy hozzájárul-e annak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján való közzétételéhez.1

3. A szakképesítés, rész-szakképesítés vagy bizonyítvány megnevezése, száma, kiállításának helye, idõpontja, a kiállító

intézmény megnevezése.

4. A bejelentõ nyilatkozata az általa vállalt tolmácsolási típus(ok)ról.

5. A bejelentõ nyilatkozata annak tudomásulvételérõl, hogy a Névjegyzékben nyilvántartott adataiban történt

változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak.

6. A bejelentõ nyilatkozata annak tudomásulvételérõl, hogy a Névjegyzékbe történõ felvétel idõpontjától számítva

háromévenként köteles igazolás benyújtásával bejelenteni a továbbképzés, valamint a szakmai gyakorlat teljesítését

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak.

7. A bejelentés kiállításának helye, ideje.

8. A bejelentõ aláírása.

1 Egyéb elérhetõség megadása nem kötelezõ.
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A nemzeti erõforrás miniszter 42/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami fel-

adatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A pályázatokat az Intézethez kell benyújtani.”

2. § A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Alapprogram kezelõ szerve az Intézet.

(2) Az Intézet az Alapprogram kezelésével összefüggõ feladatok tekintetében a Wekerle Sándor Alapkezelõ és az ESZA

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság jogutódja.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a kihirdetését követõ negyedik napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A Kormány 1191/2011. (VI. 14.) Korm. határozata
a devizahitelesek helyzetének megerõsítésérõl

A Kormány a devizahitelesek helyzetének megerõsítése érdekében

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a svájci frank, euro és

japán jen alapú jelzálogfedezetû hitelt felvett természetes személyek esetében a törlesztési árfolyam korlátozása

érdekében készítsék elõ a szükséges jogszabály-módosításokat és terjesszék azt a Kormány elé azzal, hogy a 2014.

december 31-ig alkalmazandó törlesztési árfolyamszintek 180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR és 2,00 HUF/JPY értéken

kerüljenek meghatározásra;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a kamattámogatási

rendszerrel kapcsolatban az alábbiak figyelembevételével készítsék elõ a szükséges jogszabály-módosításokat és

terjesszék azokat a Kormány elé

a) azok az adósok vehetnek igénybe állami kamattámogatást, akik jelzáloghitelük fizetésében 90 napon túli

késedelemben állnak, lakóingatlanukat eladják, és kisebb értékût vásárolnak;

b) a kamattámogatás legfeljebb öt évre adható, mértéke legfeljebb évi 3,5%;

c) az intézkedés éves költségvetési kihatása nem haladhatja meg a 1,5 milliárd forintot;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
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3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 2011. július 1-jéig fennálló lakóingatlan-értékesítési és

kilakoltatási tilalom fokozatos feloldásának jogszabályi háttere megteremtése érdekében készítsen elõterjesztést

a Kormány számára a következõ szempontok figyelembevételével:

a) 2011. július 1. és 2011. szeptember 30. között kizárólag a hitelfolyósításkor 30 millió forint forgalmi értéket

meghaladó értékû és 20 millió forint hitelösszeget meghaladó hitelszerzõdés mögött fedezetként álló

lakóingatlanok árverési értékesítésére és birtokba vételére lesz lehetõség;

b) 2011. október 1-jétõl a kilakoltatás és árverezés lehetõsége kiterjed a 30 millió forintnál kisebb értékû, illetve

20 millió forintnál alacsonyabb hitelösszegû ingatlanokra is, és ezzel egyidejûleg kvótarendszer bevezetésére

kerül sor oly módon, hogy a 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkezõ lakossági

jelzáloghitel-szerzõdések darabszámához viszonyítva 2011. negyedik negyedévében azok 2%-ának, 2012-ben

negyedévente 3%-ának, 2013-ban negyedévente 4%-ának, 2014-ben negyedévente 5%-ának esetében

kezdeményezhetõ árverés;

c) 2015. január 1-jétõl minden érintett ingatlan szabadon értékesíthetõ és birtokba vehetõ;

d) a kvótákat megyénként, valamint Budapesten külön-külön kell alkalmazni;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

4. a) felhívja a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány

számára olyan tartalommal, hogy a helyi önkormányzatok elhelyezést biztosítsanak azon személyek számára, akik

devizaalapú, illetve forintalapú jelzáloghitel-szerzõdésbõl fakadó tartozás miatt elveszítették lakóingatlanukat;

Felelõs: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. június 15.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést

a Kormány számára a Nemzeti Eszközkezelõ felállításáról annak érdekében, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ

megvásárolja a hitelezõktõl azon személyek lakóingatlanát, akik lakóingatlana devizalapú, illetve forintalapú

jelzáloghitel-szerzõdésbõl fakadó tartozás miatt árverezésre kerülne;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. június 15.
c) felhívja a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány

számára a Nemzeti Eszközkezelõ által indítandó szociális családiház-építési programról annak érdekében, hogy

az állam elhelyezést biztosíthasson azon személyek számára, akik devizaalapú jelzáloghitel-szerzõdésbõl,

valamint forintalapú jelzáloghitel-szerzõdésbõl fakadó tartozás miatt elveszítették lakóingatlanukat;

Felelõs: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. június 15.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsenek

elõterjesztést a Kormány számára a külföldi devizában történõ jelzáloghitelezés újraindítása érdekében akként, hogy

devizaalapú jelzáloghitel felvételére abban az esetben nyíljon mód, amennyiben a hitelfelvevõ természetes személy

havi bruttó jövedelme meghaladja a mindenkori havi minimálbér tizenötszörösét, és ezen jövedelem abban

a devizában keletkezik, amelyben a hitelt fel kívánja venni;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. június 15.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a devizahitelesek helyzetének megerõsítésre vonatkozó

intézkedéscsomagot az Európai Bizottság Verseny Fõigazgatóságának jelentse be.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben
a kormányzati feladatok átalakításáról

A közfoglalkoztatás új rendszerének hatékony ellátása érdekében a Kormány

1. Egyetért azzal, hogy

a) a Belügyminisztériumban közfoglalkoztatásért felelõs helyettes államtitkár kerül kinevezésre; a feladat

ellátásához a szükséges 25 státuszt a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja,

b) a munkaügyi központok (munkaügyi kirendeltségek) közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó önálló

szervezeti egységei tevékenységét a belügyminiszter irányítsa,

c) más államigazgatási szervektõl feladatkör racionalizálás miatti átszervezés, valamint a más jogszabályok alapján

visszafoglalkoztatottakat a b) pontban szereplõ szervezeti egységeknél közfoglalkozatás szervezésére indokolt

alkalmazni,

d) a közfoglalkoztatást végzõ államigazgatási szervek infrastruktúráját a kormányhivatalok biztosítják,

e) az Európai Uniós forrásból megvalósuló, foglalkoztatásra irányuló programok esetében a források felhasználása

a közfoglalkoztatási szempontok érvényesítése érdekében a belügyminiszter egyetértésével történjen.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2011. július 1., az e) pont tekintetében folyamatos

2. A közfoglalkoztatás helyzetérõl rendszeresen, de legalább félévente a Kormányt tájékoztatni kell.

Felelõs: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: (elsõ alkalommal) 2011. szeptember

3. Felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás

jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.)

Korm. határozat módosítását készítse elõ.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

4. Felhívja az érintett minisztereket, hogy kössék meg a közfoglalkoztatás szervezeti kereteinek kialakítása miatt

szükséges költségvetési megállapodást.

Felelõs: belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. július 1.

5. Felhívja az érintett minisztereket, hogy a XIV. Belügyminisztérium fejezetben a közfoglalkoztatás támogatását

elõsegítõ fejezeti kezelésû elõirányzat átcsoportosítással történõ létrehozását készítse elõ.

Felelõs: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. július 1.

6. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a regionális képzõ központok tevékenységük során kiemelt

szempontként lássák el a közfoglalkoztatással összefüggõ feladataikat, és ez az elvárás jelenjen meg a területi

felzárkózási koordinációs központi és felnõttképzési feladatot ellátó regionális képzõ központok irányításáról,

feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet rendelkezései között.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. június 1.

7. Felkéri a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveket, az azok vagyonkezelésébe tartozó,

többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezeteket, hogy közbeszerzési pályázataik kiírása során teljesítési

feltételként vegyék figyelembe a közfoglalkoztatás szélesebb körben történõ megvalósításának célkitûzését.

Felelõs: költségvetési szervek, gazdálkodó szervek vezetõi
Határidõ: folyamatos
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8. Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közbeszerzések elbírálásánál a közfoglalkoztatási szempontok

érvényesítése érdekében a belügyminiszter véleményét vegye figyelembe.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

9. Felhívja az érintett minisztereket, hogy a közfoglalkozatás új rendszerének kialakításával és az új irányítási

szempontokkal összefüggésben vizsgálják felül és szükség szerint kezdeményezzék a jogszabályok és a közjogi

szervezetszabályozó eszközök módosítását.

Felelõs: belügyminiszter
érintett miniszterek

Határidõ: 2011. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1194/2011. (VI. 15.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett
kedvezményezettjét érintõ változásokról

A Kormány úgy dönt, hogy

1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 3.3.1. „Esélyegyenlõség és integráció II. szakasz”

folyamatban lévõ, továbbá a „Esélyegyenlõség és integráció III. szakasz” akciótervben nevesített kiemelt projekt

feladatait, az Esélyegyenlõségi Projektiroda munkatársainak folytatólagos foglalkoztatását kedvezményezettként

a Wekerle Sándor Alapkezelõ látja el 2011. június 15-tõl;

2. 2011. június 15-i határnappal az Educatio Nonprofit Kft. átadja, a Wekerle Sándor Alapkezelõ átveszi

a TÁMOP-3.3.1/07/1-2007-0003 számú „Oktatási esélyegyenlõség és integráció” címû kiemelt projekt eredményeinek

fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a projekt keretében beszerzett eszközöket, a projekt produktumait, a hozzájuk

kapcsolódó szellemi jogokkal és fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel;

3. a TÁMOP 5.2.1-11/1 „Gyermekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és

a program kísérése” kiemelt projekt feladatait, mint kedvezményezett konzorciumvezetõ a Wekerle Sándor

Alapkezelõ látja el 2011. augusztus 1-jétõl;

4. a TÁMOP 5.2.1 korábbi szakaszai tekintetében a TÁMOP 5.2.1-07/1 és a TÁMOP 5.2.1-09/1 kiemelt projekt korábbi

kedvezményezettjétõl, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettõl a Wekerle Sándor Alapkezelõ, mint

kedvezményezett átveszi és ellátja a projekthez kapcsolódó, a projekt eredményeire vonatkozó fenntartási

kötelezettséghez kapcsolódó feladatokat, továbbá átveszi a projekt keretében beszerzett eszközöket, a projekt

produktumait, a hozzájuk kapcsolódó szellemi jogokkal és fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel;

5. a TÁMOP 2.1.2 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” kiemelt projekt feladatait, mint

kedvezményezett konzorciumvezetõ (projektgazda) a Wekerle Sándor Alapkezelõ látja el az NT Nemzetközi

Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft.-vel konzorciumi partnerségben. A TÁMOP 1. és 2. prioritásainak szakmai

felelõseként a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelõs Államtitkársága (a továbbiakban:

államtitkárság) határozza meg a konstrukció szakmai tartalmát, ezért a projekt részletes tartalmának kidolgozása

és végrehajtása során az államtitkárság képviselõivel szükséges egyeztetéseket folytatni;

6. 2011. június 15-i határnappal az Educatio Nonprofit Kft. átadja, a Wekerle Sándor Alapkezelõ átveszi

a HEFOP-2.1.1-K-2004-07-0001/1.0 számú „A hátrányos helyzetû, elsõsorban roma tanulók továbbá sajátos nevelési

igényû gyermekek, tanulók oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási

programok kifejlesztése” címû központi program „A” komponens (Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének

biztosítása az oktatási rendszerben) eredményeinek fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a projekt
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„A” komponense keretében beszerzett eszközöket, produktumokat, a hozzájuk kapcsolódó szellemi jogokkal és

fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel;

7. e határozat közzétételét követõ határnappal az Educatio Nonprofit Kft. átadja, a Wekerle Sándor Alapkezelõ átveszi

az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (a továbbiakban: hálózat) részére beszerzett eszközöket, a hálózat által

készített produktumokat, a hozzájuk kapcsolódó szellemi jogokkal és fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel,

valamint a hálózat munkatársainak folytatólagos foglalkoztatását.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a közszolgálati életpályák összehangolásáról

A Kormány a magyar közszolgálat újjászervezése, a karrier-lehetõségek kibõvítése és a közszolgálati életpályák összehangolása ér-

dekében a következõket határozza:

1. El kell készíteni a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak életpálya-

modelljét tartalmazó ágazati személyzeti stratégiákat. A stratégiák legyenek figyelemmel a fent meghatározott

törvények hatálya alá tartozó szerveknél más jogállásban foglalkoztatottakra (munkavállalók, civil állomány), továbbá

a helyi önkormányzatoknál, illetve az autonóm szerveknél alkalmazásban álló köztisztviselõkre is.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (köztisztviselõk vonatkozásában is)
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2011. július 31.

2. El kell készíteni a Magyar Kormánytisztviselõi Karra vonatkozó szabályozást.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. szeptember 30.

3. Meg kell vizsgálni a kamarai típusú érdekképviselet kialakításának feltételrendszerét a rendészeti és honvédelmi

szerveknél.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

4. A Kormány munkakör-elemzési modell-kísérlet végrehajtását rendeli el a közigazgatási és igazságügyi miniszter által

külön meghatározott ütemterv szerint, az általa kijelölt, illetve felkért szervek vonatkozásában. A modell-kísérlet

eredményeirõl a Kormány számára elõterjesztést kell készíteni. A munkakör-elemzési modell-kísérlet tapasztalatai

alapján fokozatosan ki kell alakítani a munkakör alapú rendszerre való áttérés feltételrendszerét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: modell-kísérletre: 2011. december 31.
az elõterjesztésre: 2012. március 31.
a feltételrendszer kialakítására: a Kormány döntésétõl függõen
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5. Ki kell dolgozni a tartalékállomány fejlesztését szolgáló szabályokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.

6. Fel kell mérni, hogy milyen intézkedések – ideértve a jogszabály-módosításra irányuló igényt is – szükségesek

a hivatásos állomány tagjai horizontális mobilitásának a közalkalmazotti szféra egyes területeire történõ

kiterjesztéséhez. A vizsgálat eredményérõl jelentést kell készíteni a Kormány számára, amelyben részletesen be kell

mutatni a hivatásos állomány tagjainak az egyes ágazatokban (pl. közoktatás, szociális és gyermekvédelmi igazgatás,

egészségügy, valamint mûvészeti, közmûvelõdési, közgyûjteményi területen) történõ elhelyezkedését elõsegítõ

intézkedéseket és ezek várható költségvonzatát.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
koordinációért: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.

7. Ki kell alakítani a közigazgatási alapvizsga új, összehangolt rendszerét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával)
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

8. A szakvizsgarendszerek összehangolása érdekében egységesíteni kell a közigazgatási szakvizsga és a rendészeti

szakvizsga kötelezõ tárgyait. A közigazgatási szakvizsga általános részét a specializált honvédelmi elõmeneteli

vizsgarendszerbe kell illeszteni. A közigazgatási szakvizsga választható tárgyköreit rendvédelmi és honvédelmi

modullal kell kiegészíteni. Biztosítani kell, hogy a rendészeti és a honvédelmi vizsgák részben vagy egészben

megfeleltethetõk legyenek a közigazgatási szakvizsga választható moduljainak.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával)
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

9. A közigazgatási, rendészeti és a honvédelmi továbbképzések egységesítése érdekében ki kell alakítani az integrált

továbbképzési programjegyzéket. Javaslatot kell kidolgozni

– a közszolgálati életpályákkal összefüggõ, átfogó, közös alapismereteket nyújtó programkínálatára;

– olyan személyiségfejlesztõ programokra, amelyek az egyéni hatékonyság fejlesztésén keresztül a közös értékrend

kialakítását segítik;

– a vezetõképzés közszolgálati témaköreinek meghatározására a vezetõvé képzés, illetve a felsõvezetõ-képzés

esetében, melynek keretében biztosíthatóvá válik a három közszolgálati terület vezetõi értékrendjének,

módszerének egységes értékelvû kialakítása.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem létrehozásáért felelõs miniszteri biztos bevonásával)

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. december 31.

10. A közigazgatás, a rendészet és a honvédelem területén az éves továbbképzési tervezés keretében össze kell hangolni

az integrált továbbképzési programjegyzéken szereplõ kurzusok megvalósítását. Ki kell alakítani a közigazgatási,

rendészeti és honvédelmi továbbképzések integrált intézményi rendszerét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem létrehozásáért felelõs miniszteri biztos bevonásával)

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
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külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. december 31.

11. Ki kell dolgozni az integrált Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer elvi és módszertani alapjait.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

12. Ki kell alakítani a Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer támogatását biztosító egységes informatikai

alkalmazást.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2012. július 1.

13. Meg kell vizsgálni a rugalmas munkaidõ-szervezés és munkavégzés lehetõségeinek szélesebb körû alkalmazhatóságát

a közszférában. Ennek keretében módszertani útmutatót kell készíteni a hatékonyabb és rugalmasabb munkarend

kialakításához.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. augusztus 15.

14. Meg kell vizsgálni a túlmunka, ügyelet, készenlét szabályozását, s indokolt esetben javaslatot kell tenni az

egységesebb szabályozásra.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. augusztus 15.

15. Meg kell vizsgálni a Kormánytisztviselõi Kártya hivatásos állományra történõ kiterjesztésének lehetõségét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.
16. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével

az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi Akciótervében szerepeltesse az új közszolgálati életpályák

megvalósításához szükséges intézkedéseket.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. augusztus 31.

17. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ
DMJV Idõsek és Csökkentlátók Otthona intézményi térítési díjáról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. §-ának

(3) bekezdésére hivatkozva a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában – az Észak-alföldi Régióra kiterjedõ

ellátási területtel – mûködõ DMJV Idõsek és Csökkentlátók Otthona (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 100.) szociális intézményében

2011. június 1. napjától az intézményi térítési díjak összege megváltozik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,

azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet alapján az érintett intézmény térítési díja a

következõképpen alakul:

DMJV Idõsek és Csökkentlátók Otthona

Fogyatékos személyek otthona (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 100.)

1 970 Ft/fõ/nap; 59 100 Ft/fõ/hó

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
k ö z l e m é n y e

a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékbe történõ jelentkezés és felvétel feltételei

A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 12/A. §-ának (1) bekezdése alapján szociális alap- és szakvizsgaelnöki feladatokat csak a

témacsoportonként összeállított szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvett személyek láthatják

el, ezért a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NCSSZI) pályázatot ír ki a névjegyzékbe való

felvételre.

A Rendelet 12/A. §-ának (2) bekezdése alapján a névjegyzékbe az vehetõ fel, aki

– az adott témacsoport vonatkozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkezõ egyetemi vagy fõiskolai oktató

(az oktatói, illetve szakmai gyakorlat ötéves idõtartamának a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõ idõszakban kell lennie),

vagy

– az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal és szociális vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

Pályázatot a közlemény 1. számú mellékletében szereplõ pályázati adatlapon (Pályázati adatlap a szociális szakvizsgaelnöki

névjegyzékbe történõ felvételhez) egy példányban minden év szeptember hónap 15. napjáig lehet benyújtani az NCSSZI címére

(NCSSZI, Továbbképzési és Szakvizsga Osztály; 3100 Salgótarján, Május 1. út 54., Pf.: 335.). A határidõt követõen beérkezett

pályázat a következõ évben kerül elbírálásra.

A névjegyzékben szereplõ elnökök kötelesek az NCSSZI által szervezett felkészítõn részt venni.

A szakvizsgaelnöki névjegyzék témacsoportjai:

– szociális alapvizsga,

– családvédelem, családgondozás,

– gyermekjóléti alapellátás,

– gyermekvédelmi szakellátás,

– idõsek szociális ellátása,

– pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása,

– fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja,

– hajléktalanellátás.

A pályázati adatlapon csak egy témacsoport jelölhetõ meg, így ha a pályázó több témacsoportban kéri a névjegyzékbe való

felvételét, akkor témacsoportonként külön-külön kell pályázatot benyújtani és a bírálati díjat befizetni. A bírálati díj összege a

közalkalmazottakra vonatkozó „A” fizetési osztály 1. fokozat szerinti illetmény havi összegének 10%-a, amely 2011-ben 6 900 Ft.
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A pályázati adatlaphoz az alábbiakat kell csatolni:

– szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a megjelölt témacsoporttal kapcsolatos oktatói, szakmai tevékenységet,

– oktatói, illetve szakmai gyakorlat legalább öt éves idõtartamának igazolása, igazolásai (a pályázat benyújtását közvetlenül

megelõzõ öt éves idõtartamot kell, hogy igazoljon!),

– a felsõfokú végzettség, szakképesítés, valamint a szakvizsga tényét igazoló oklevél másolata,

– a közlemény 2. számú mellékletében szereplõ Nyilatkozat,

– a bírálati díj befizetésérõl szóló igazolás.

A befizetéshez szükséges csekk az NCSSZI-tõl igényelhetõ. A befizetés során a közlemény részben fel kell tüntetni a

következõt: „szakvizsgaelnöki bírálati díj”.

A pályázat mérlegelés nélkül elutasítható, ha a pályázó

– a pályázati adatlapot hiányosan töltötte ki,

– nem csatolta az elõírt dokumentumokat,

– a bírálati díj befizetését nem igazolta,

– nem felel meg a pályázatban kiírt feltételeknek,

– a pályázatot határidõ után nyújtotta be.

Az NCSSZI a pályázatok elbírálásáról és a névjegyzékbe történõ felvételrõl minden év október 30. napjáig dönt, majd ezt

követõen döntését közzéteszi a Nemzeti Erõforrás Minisztérium hivatalos lapjában. A névjegyzékben szereplõ személy öt évig

jogosult a szociális szakvizsgaelnöki feladatok ellátására.

A névjegyzékben szereplõ személy adatai törlésre kerülnek, ha

– elhunyt,

– a törlést – írásban – maga kéri,

– a névjegyzékbe történõ felvételét követõ öt év elteltével az ismételt felvételét nem kéri, vagy ez irányú kérelmét elutasítják,

– öt év alatt egyszer sem vett részt a vizsgaelnökök részére szervezett felkészítõn,

– öt év alatt háromszor nem tett eleget a vizsgaelnöki felkérésnek.

A 2012. évi szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos díjak

Az NCSSZI a Rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján közzéteszi a 2012. évre érvényes szociális alap- és

szakvizsgával kapcsolatos díjakat, a vizsgáztatói díjakat, valamint a szociális alap- és szakvizsga jelentkezési lapokat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2012. évi szociális alap- és szakvizsgára 2011. szeptember 1-jéig lehet jelentkezni a

közlemény 3., illetve 4. számú mellékletében található jelentkezési lapokon!

2012. évre vonatkozó szociális alap- és szakvizsgadíjak:

Díjak jogcíme Összeg (Ft)

Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam 107 000–117 000

Szociális alapvizsga 26 500

Szociális szakvizsga 53 000

Pótvizsga 26 500

Szóbeli pótvizsga 13 250

A 2012. évre vonatkozó vizsgáztatói díjak:

Díjak jogcíme Összeg (Ft)

Vizsgabizottság elnöke 69 500

Vizsgabizottsági tag 53 000
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A vizsgajoggal rendelkezõ intézmények

Az NCSSZI a Rendelet 13. §-ának (6) bekezdése alapján közzéteszi a szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkezõ intézményeket.

Szociális alap- és szakvizsgáztatási joggal rendelkezõ intézmények:

Intézményi
kód

Vizsgajoggal rendelkezõ intézmény
neve, címe

Felnõttképzési
nyilvántartási

száma

A szakvizsga szervezéséért,
lebonyolításáért felelõs személy

Vizsgajoggal
rendelkezik

SZV 1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szociális és Társadalomtudományi Intézet
Szociális Szakvizsga,
Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.

09-0293-05 Dr. Horváth László
(dr.horvathlaszlo@freemail.hu,
lgabor@mail.doteefk.hu)
T.: 42/598-234,

Fax: 42/408-656
Kótisné Plajner Mónika
(plajnermonika@freemail.hu

2016. 05. 31-ig

SZV 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

07-0350-02 Szécsi Judit
(szecsijudit@vivamail.hu)
T.: 1/372-2500,
Fax:1/372-2912
Mobil: 70/282-3683

2016. 05. 31-ig

SZV 4. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
3100 Salgótarján, Május 1. út 54.

01-0073-04 Jagicza Zsuzsanna
(nemeth.laszlone@nive.hu)
T.: 32/521-740/3116

2016. 05. 31-ig

SZV 8. Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Intézet
Szociális Munka Tanszék
9700 Szombathely, Jókai u. 14.

03-0004-02 Dr. Takács Magdolna
(magdolna.takacs@etk.pte.hu)
Horváth Izidorné
(izidorne.horvath@etk.pte.hu)
T.: 94/311-170,
Fax: 94/316-820
Mobil: 20/545-2213

2016. 05. 31-ig

SZV 9. Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézete
7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

03-0004-02 Tolácziné Varga Zsuzsanna
(tolaczizsuzsa@igyfjk.pte.hu)
T.: 74/528-300
Dr. Nagy Janka Teodóra
(jankateodora@freemail.hu)

2012. 05. 31-ig

SZV 11. Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi
és Szociális Képzési Kar
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39–45.

06-0019-03 Igazné dr. Prónai Borbála
(probo@etszk.u-szeged.hu)
T.: 62/545-150
Horváth Sára
(horvathsara@etszk.u-szeged.hu)
T.: 62/545-125
Mobil: 30/421-1642

2016. 05. 31-ig

SZV 13. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vitéz János Kar
2500 Esztergom, Májer I. u. 1–3.

11-0132-04 Tordainé Vida Katalin
(tordaivkatalin@gmail.com)
T./Fax: 33/413-699/114, 33/413-493
Mobil: 20/443-6206
Dr. Hambachné Kaszner Zsuzsanna
(kaszner.zsuzsa@vjk.ppke.hu)
T./Fax: 33/413-699/142, 33/413-493

2012. 05. 31-ig

SZV 14. Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola
Szociális Munka Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.

07-0331-03 Nemes Judit (junemes@freemail.hu)
Mobil: 70/335-2625
Langa Judit (langajudit@wjlf.hu)
T.: 1/210-5400/125,
Fax: 1/210-5400/120

2016. 05. 31-ig
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Intézményi
kód

Vizsgajoggal rendelkezõ intézmény
neve, címe

Felnõttképzési
nyilvántartási

száma

A szakvizsga szervezéséért,
lebonyolításáért felelõs személy

Vizsgajoggal
rendelkezik

SZV 17. Debreceni Egyetem
Hajdúböszörményi
Pedagógiai Fõiskolai Kar
Szociálpedagógiai Tanszék
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.

05-0060-02 Kissné dr. Korbuly Katalin
(korbulyk@hwpf.hu)
T.: 52/560-161

2012. 05. 31-ig

SZV 18. Kodolányi János Fõiskola
Társadalom és Médiatudományi Intézet
Szociális Tanulmányok Tanszék
8000 Székesfehérvár, Fürdõ u. 1.

02-0037-02 Gábriel Aranka
(garanka@uranos.kodolanyi.hu)
T.: 22/543-418

2012. 05. 31-ig

SZV 19. Nyugat-Magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Szociális- és Neveléstudományi Intézet
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

08-0124-05 Dr. Molnár Katalin
(molnar.katalin@bepf.hu)

T.: 99/518-925

2012. 05. 31-ig

SZV 20. Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar
Szociális Munka és Diakónia Intézet
2750 Nagykõrös, Hõsök tere 5.

00853-2008 Lukácsné Dákos Ibolya
(diakonia@fls.reftkn.hu)
T.: 53/351-393

2014. 05. 31-ig

SZV 21. Szent István Egyetem
Egészségtudományi és Környezet-
Egészségügyi Intézet
5700 Gyula, Szent István u. 17–19.

13-0335-04 Dr. Szretykó György
(szretyko@atif.hu)
T.: 66/561-620
Vetési Csilla
(vetesi.csilla@eki.szie.hu)
T.: 66/561-620

2016. 05. 31-ig
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap
a szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételhez

1. A pályázó adatai:

Név (leánykori név): ..........................................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................... Szül. hely, idõ: .......................................................................................

Felsõfokú végzettsége, szakképesítése: ....................................................................................................................................................................................

Munkahely megnevezése, címe: ..................................................................................................................................................................................................

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

Munkahelyi beosztás, vezetõi megbízás: .................................................................................................................................................................................

Értesítési címe (weblapunkon és a Szociális Közlönyben megjelentetésre kerülõ): .................................................................................................

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

Elérhetõsége (telefon, fax, e-mail): ..............................................................................................................................................................................................

Számlázási címe: ................................................................................................................................................................................................................................

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

2. Témacsoport megnevezése:

A(z) ......................................................................................................................... témacsoportban kérem felvételemet a szociális szakvizsgaelnöki

névjegyzékbe. (Csak egy témacsoportot lehet megjelölni!)

3. Pályázati feltételeket igazoló adatok:

3. 1. Felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat:

Felsõoktatási intézmény neve: Oktatott tantárgy, tárgyak:
Oktatási tevékenység

idõtartama:
Oktatói alkalmazás:

(fõállású, külsõ óraadó stb.)

(A táblázat bõvíthetõ!)

Oktatói gyakorlat igazolása

Igazolom, hogy ..................................................................................... által feltüntetett felsõoktatási oktatói gyakorlata a valóságnak megfelel.

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

P. H.

...................................................................................
a képzés vezetõje

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

...................................................................................
a pályázó aláírása
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3. 2. Szakmai gyakorlat és szociális vagy közigazgatási szakvizsga:

Szakmai terület megnevezése: Munkahely megnevezése, munkakör: Alkalmazás idõtartama: (mettõl-meddig)

(A táblázat bõvíthetõ!)

Munkáltatói igazolás

............................................................................................................................... munkáltatójaként igazolom, hogy a feltüntetett szakmai gyakorlat

a valóságnak megfelel.

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

P. H.

...................................................................................
a munkáltató aláírása

Szociális szakvizsga oklevelének száma: ...........................................................................

Közigazgatási szakvizsga oklevelének száma: ...................................................................

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

...................................................................................
a pályázó aláírása

2. számú melléklet

Nyilatkozat

................................................................................................................. anyja neve: ...................................................................................... születési hely,

idõ: ................................................................................................ nyilatkozom, hogy

– felkérés alapján részt veszek a szociális alap- és szakvizsgáztatásban a felkérésben megjelölt idõpontban,

– részt veszek az NCSSZI által a vizsgabizottsági elnökök számára szervezett vizsgáztatói felkészítõn,

– megkeresés alapján oktatóként részt veszek az adott témacsoportból szervezett konzultáción,

– adataimban bekövetkezett változást közlöm az NCSSZI-vel.

Tudomásul veszem, hogy adataim a névjegyzékbõl törlésre kerülnek, ha

– a nyilvántartásba vételt követõ öt év elteltével nem kérem ismételten a felvételt, vagy kérelmemet elutasítják,

– a vizsgaelnöki felkérésnek öt év alatt három alkalommal nem teszek eleget,

– öt év alatt egyszer sem veszek részt a vizsgabizottsági elnökök részére szervezett felkészítõn.

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

...................................................................................
a pályázó aláírása
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3. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP

SZOCIÁLIS ALAPVIZSGÁRA ÉS SZOCIÁLIS ALAPISMERETEKET NYÚJTÓ TANFOLYAMRA

Név, leánykori név: ............................................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: .............................................................................................................................................................................................................................

Mûködési nyilvántartási száma: ....................................................................................................................................................................................................

Munkahely megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................

Munkahely címe (telefon, e-mail): ...............................................................................................................................................................................................

Betöltött munkakör: .........................................................................................................................................................................................................................

Levelezési, értesítési cím: ..............................................................................................................................................................................................................

Tel.: ........................................................... E-mail: .......................................................................................

Szakvizsgára kötelezett: igen nem

Vállalja, hogy jelentkezését átirányítsák más vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez abban az esetben, ha a választott intézmény az

adott idõszakban nem szervez szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot és alapvizsgát:

igen nem

Átirányítást vállalom az alábbi vizsgajoggal rendelkezõ intézmény(ek)be (intézményi kód): .............................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Az alapvizsga és a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának majdani befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre

kérem kiállítani: ..................................................................................................................................................................................................................................

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

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

...................................................................................
a jelentkezõ aláírása

M U N K Á L T A T Ó I I G A Z O L Á S

Mint a fent nevezett munkáltatója igazolom, hogy ............................................................................................. dolgozónk ................. év

....................................................... hó ............ napjától a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben elõírt képesítéshez kötött tevékenységet

végez.

A rendeletben szakvizsgára nem kötelezett jelentkezõ esetén a munkáltató

az alaptanfolyam díját átvállalja részben átvállalja nem vállalja át,

az alapvizsga díját átvállalja részben átvállalja nem vállalja át.

(A megfelelõ rész aláhúzandó!)

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

P.H.

...................................................................................
a munkáltató aláírása
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4. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP
SZOCIÁLIS SZAKVIZSGÁRA

Név, leánykori név: ............................................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: .............................................................................................................................................................................................................................

Mûködési nyilvántartási száma: ....................................................................................................................................................................................................

Munkahely megnevezése: .............................................................................................................................................................................................................

Munkahely címe (telefon, e-mail): ...............................................................................................................................................................................................

Betöltött munkakör: .........................................................................................................................................................................................................................

Levelezési, értesítési cím: ..............................................................................................................................................................................................................

Tel.: ........................................................... E-mail: .......................................................................................

Szakvizsgára kötelezett: igen nem

Mentesül-e az alapvizsga letétele alól: igen nem

Vállalja, hogy jelentkezését átirányítsák más vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez abban az esetben, ha a választott intézmény az

adott idõszakban és témacsoportban nem szervez szakvizsgát:

igen nem

Átirányítást vállalom az alábbi vizsgajoggal rendelkezõ intézmény(ek)be (intézményi kód):

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

A szabadon választható témacsoportok közül az alábbira jelentkezik:

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

A szakvizsga és konzultáció díjának majdani befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:

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

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

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

...................................................................................
a jelentkezõ aláírása

M U N K Á L T A T ÓI I G A Z O L Á S

Mint a fent nevezett munkáltatója igazolom, hogy ............................................................................................. dolgozónk ................. év

....................................................... hó ............ napjától a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben elõírt képesítéshez kötött tevékenységet,

illetve szociális alapvégzettségének megfelelõ munkát végez.

A rendeletben szakvizsgára nem kötelezett jelentkezõ esetén a munkáltató

a szakvizsga díját átvállalja részben átvállalja nem vállalja át.

(A megfelelõ rész aláhúzandó!)

Kelt: ........................................................, .................... év ........................ hó ............... nap

P.H.

...................................................................................
a munkáltató aláírása
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Bagod Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (8992 Bagod, Kossuth u. 13.) pályázatot hirdet a Micimackó

Bölcsõde (8992 Bagod, Deák u. 4.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– 3 év alatti gyermekek gondozása, nevelése,

– az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történõ ellátásának biztosítása,

– az intézmény kiegyensúlyozott, szabályszerû gazdálkodásának biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelõen,

– munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottai felett.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 2. pontjának B) alpontjában a bölcsõdevezetõre elõírt képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

= hozzájárul-e a pályázata nyilvános ülésen történõ bizottsági és képviselõ-testületei tárgyalásához.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. szeptember 1-jétõl 2016. augusztus 31-éig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Juttatások: a Kjt., valamint a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 4.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Bagod Község polgármesterének címezve

(8992 Bagod, Kossuth u. 13.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Bölcsõdevezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának (9) és (10) bekezdései alapján

létrehozott elõkészítõ bizottság véleményezi. A megbízásról Bagod Község Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés

idõpontja.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ Mogyorósi József polgármestertõl (8992 Bagod, Kossuth u. 13., telefon:

92/560-008, e-mail: polgarmester.bagod@t-online.hu).

***
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Balatonfüred Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet a

Városi Bölcsõde (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 10/A)

bölcsõdevezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: gyermekjóléti alapellátás – gyermekek napközbeni ellátása – bölcsõdei ellátás.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Városi Bölcsõde szakmai munkájának koordinálása,

színvonalas szakmai tevékenységének tervezése, szervezése. Az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése,

pályázatok készítése. Személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2.B) pontja szerinti felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a pályázata elbírálásával kapcsolatos napirendi pont nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 6.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Balatonfüred Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

címére kell benyújtani (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a pályázat kiírója által esetenként összehívott bizottság javaslatának

kialakítását követõen a képviselõ-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bóka István polgármester nyújt a 87/581-227-es telefonszámon.

***

Békés Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5630 Békés, Petõfi S. u. 2.) pályázatot hirdet a Békés Városi Szociális

Szolgáltató Központ (5630 Békés, Jantyik M. u. 1.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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Az intézmény tevékenységi köre: hajléktalanok átmeneti ellátása, idõsek nappali ellátása, fogyatékossággal élõk nappali ellátása,

gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi), gyermekjóléti szolgáltatás, nappali melegedõ, szociális étkeztetés, házi

segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi szolgáltatások, szociális

foglalkoztatás.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– vezetõi feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása,

– szakmai feladatok: az intézmény szakmai programjának kidolgozása és végrehajtása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 7.4. pontjában az intézményvezetõre elõírt felsõfokú szakirányú

szakképzettség (a rendelet 113. §-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével),

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirato(ka)t,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul-e a nyilvános képviselõ-testületi ülésen történõ döntéshozatalhoz,

= az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvényben elõírt vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségének eleget tesz,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. október 1-jétõl 2016. szeptember 30-ig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény, juttatások: a Kjt. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 12.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy ajánlott küldeményként Békés Város polgármesterének

címezve kell benyújtani (5630 Békés, Petõfi S. u. 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a bíráló bizottság személyes meghallgatást követõ javaslatára a képviselõ-testület

minõsített többséggel dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bimbó Mária nyújt a 66/411-011-es telefonszámon.

***

Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.; tel.: 231-3101) pályázatot hirdet a Budapest

Fõváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézménye (1042 Budapest, Deák F. u. 93.)

gazdasági vezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági szervezet irányítása, ellenõrzése, munkájának megszervezése.

A költségvetési szerv költségvetésének elõirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással

kapcsolatos feladatok, a költségvetési szerv mûködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében

a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Kötelezettségvállalás

ellenjegyzése, érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése. Gazdasági intézkedések meghozatala.

Pályázati feltételek:

– a felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy

– a felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi

képesítés,

– a pályázónak szerepelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és

rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

– legalább 5 éves – költségvetési szervnél szerzett – szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– motivációs levelet,

– a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az elõírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt Budapest Fõváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár Andrea nyújt a 231-3143-as telefonszámon.

Megjegyzés: az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidõ lejártakor – megfelel a jogszabályi

elõírásoknak és a pályázati kiírásnak.

***

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselõ-testülete (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.) pályázatot

hirdet a Zugligeti Bölcsõde (1125 Budapest, Zalai út 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– gondoskodik az Alapító Okiratban elõírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban meghatározott követelmények

teljesítésérõl,
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– felelõs a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény szabályszerû mûködtetéséért,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat,

– szervezi és ellenõrzi az intézmény szakmai munkáját,

– kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által elõírt szabályzatokat, terveket, szakmai programokat,

– elkészíti a Bölcsõde éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában elõírt felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata (az okiratok bemutatása is lehetséges),

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek [Kjt.] a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] 3/A. §-a szerint nem

áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: kisgyermeknevelõ.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a Kjtvhr. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ elsõdleges közzétételtõl számított

30. nap (a közzététel idõpontja: 2011. július 18.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Népjóléti

Irodájára kell benyújtani (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Mária nyújt a 224-5900/388-as telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott

határidõben megfelelõ pályázatok nem érkeznek.

***

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat képviselõ-testülete (1221 Budapest, Városház tér 11.) pályázatot

hirdet a Szociális Szolgálat (1221 Budapest, Anna u. 10.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény által ellátott feladatok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai

ellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátások.

Az intézményvezetõ feladatai: az intézmény irányítása, vezetése.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség (szociális munkás,

szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervezõ),

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

– kiemelkedõ kommunikációs és szervezõ képesség,

– átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezõkészség,

– empatikus konfliktuskezelési képesség,

– csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,

– döntési képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai életrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2 év.

Az álláshely betölthetõ: a képviselõ-testület döntését követõen azonnal.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: nappali ellátást vezetõ.

Illetmény: a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásai alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 29.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri

Hivatalának Humánpolitikai Irodájához, „Szociális Szolgálat intézményvezetõ” jeligével ellátva kell benyújtani postai úton (1221 Budapest,

Városház tér 11.) vagy a következõ e-mail címre: hegedusk@bp22.hu.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat képviselõ-testületének döntése,

valamint a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Vass Péter szociális, egészségügyi és gyámügyi

irodavezetõtõl a 226-0244-es telefonszámon, egyéb kérdésekben Sályi László humánpolitikai irodavezetõtõl a 229-2611/120-as

telefonszámon.

***

Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.) pályázatot hirdet a

Fábiánházai Gondozási Központ (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 87.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsek klubja.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása, végzése.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az

egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követõ két éven belüli megszerzése,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– helyben lakás,

– helyi ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázatát a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kitöltésével.

Illetmény és juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadóak.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 26.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

címére kell benyújtani (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ

azonosító számot: 1904/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság hallgatja meg.

A képviselõ-testület a meghallgatást követõ ülésen dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Miklós jegyzõ nyújt a 44/545-050-es telefonszámon.

Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül

eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Fót Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) pályázatot hirdet az Egyesített Szociális,

Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat (2151 Fót, Szt. Benedek u. 15.)

igazgatói

álláshelyének betöltésére.

Az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat, mint önálló költségvetési szerv szervezeti egységei (az intézmény

tevékenységi köre):

– Területi Gondozási Központ,

– Egészségügyi Szolgálat (Iskolai Egészségügyi Szolgálat, Védõnõi Szolgálat),

– Nevelési Tanácsadó,

– Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény egyéni felelõsségû irányítása, a szakszerû

és törvényes mûködés, a helyi igényeknek megfelelõ, színvonalas munka, az ésszerû és takarékos gazdálkodás biztosítása.

Pályázati feltételek:

– szociális, pszichológiai vagy egészségügyi területen szerzett egyetemi/fõiskolai végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– közgazdasági, jogi vagy államigazgatási felsõfokú végzettség,

– 1–3 év, az intézmény profiljának megfelelõ vezetõi gyakorlat,

– azonos feltételekkel rendelkezõ pályázók esetében az intézményben jelenleg is dolgozó pályázó.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi

bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= pályázatának elbírálásakor kéri-e zárt ülés tartását,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 1 év, 2011. október 1-jétõl 2012. szeptember 30-ig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. szerint; a magasabb vezetõi pótlék a pótlékalap 300%-a, valamint a Fót Város Önkormányzata által biztosított

magasabb vezetõi pótlék.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2011. július 30.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot ajánlott küldeményként, két példányban Fót Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának címére kell benyújtani (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetõi

pályázat”.

Pályázatbontás 2011. szeptember 5-én 14 órakor lesz a pályázók részvételével.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírálására képviselõ-testületi ülés keretein belül 2011. szeptember 30-ig kerül

sor. A pályázat elbírálási határidejétõl függetlenül a képviselõ-testület korábbi idõpontban is dönthet a pályázó személyérõl.

A pályázókat a pontos idõpontokról értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dóráné dr. Kuzmann Katinka nyújt a 27/535-365/109 mellékû

telefonszámon.

***

Földes Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) pályázatot hirdet a Szociális

Szolgáltató Központ (4177 Földes, Rákóczi u. 5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan mûködõ költségvetési szerv tevékenységi

körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása; támogató szolgáltatás szervezési és adminisztrációs feladatainak elvégzése; a

szolgáltatásban dolgozó alkalmazottak munkájának koordinálása.

Az intézmény tevékenységi köre: támogató szolgálat társulási formában történõ ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.1. pontja szerinti, a vezetõi munkakörre meghatározott felsõfokú

képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a támogató szolgálat vezetéséhez szükséges támogató szolgálat vezetõi képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai életrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a képviselõ-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. szeptember 1-jétõl 2016. augusztus 31-éig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Földes Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testületének

címezve (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 3876/2011., valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Szociális Bizottság véleményezi. A kinevezésrõl Földes Nagyközség

Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jeneiné Egri Izabella polgármester nyújt az 54/531-000-ás

telefonszámon.

***

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet a Kalocsai Gyermekotthon

igazgatói (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István út 16–22.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Kalocsai

Gyermekotthona tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése. A Kalocsai Gyermekotthon igazgatója felett a

munkáltatói jogokat a nemzeti erõforrás miniszter gyakorolja. Igazgatói munkakörre megbízást az kaphat, aki jelenleg a Kalocsai

Gyermekotthonnal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetõi megbízással egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyba

kinevezhetõ.

Pályázati feltételek:

– fõiskola – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész II. Szakellátások cím alatt a

2/a. ponthoz tartozó képesítési elõírások valamelyikének megléte,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– gyermekvédelmi intézmény vezetésében szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga gyermekvédelmi szakellátás területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz,

– a gyermekotthon vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– a büntetlen elõéletet tanúsító, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz

kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti,

= a pályázóval szemben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 15. §

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.]

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel idõpontja: 2011. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Erõforrás Minisztérium címére történõ

megküldésével kell benyújtani (1051 Budapest, Arany János utca 6–8., Személyügyi Fõosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 5885-8/2011-SZEM, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/B. §-ában, továbbá a Kjtvhr. 1/A. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 15.

***

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) pályázatot hirdet a Kisgyermek Szociális

Intézmények Igazgatósága (7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.
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Az igazgató által ellátandó feladatok: a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága tevékenységének tervezése, szervezése,

vezetése, irányítása és ellenõrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelõen.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 2. pont A) alpontjában elõírt képesítés (orvos, pszichológus,

pedagógus, intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ végzettség, felsõfokú szociális alapvégzettség, felsõfokú csecsemõ- és

kisgyermeknevelõ (BA) végzettség),

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi

ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– pedagógus vagy szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, valamint az ezek megvalósítására vonatkozó pénzügyi tervet.

A pályázathoz csatolni kell:

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ-e,

= a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

Elõnyt jelent:

– kisgyermekes családokkal végzett pedagógiai, pszichológiai munka,

– sajátos nevelési igényû gyermekek gondozása, nevelése terén szerzett gyakorlat,

– legalább 3 év vezetõi gyakorlat,

– gazdasági vagy humán erõforrás szervezõi végzettség,

– pályázatírói gyakorlat.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: várhatóan 2011. október 1. napjától.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

(A megjelenés – lapzártakor ismert – várható idõpontja: 2011. augusztus 1.)

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), „Pályázat a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága magasabb

vezetõi/igazgatói beosztásának ellátására” jeligével ellátva, vagy

– elektronikus úton a gasparj@ph.pecs.hu e-mail címre

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Fõosztályán dr. Gáspár Jenõnél a

72/533-935-ös telefonszámon.

***
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Székkutas Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (6821 Székkutas, Béke u. 2.) pályázatot hirdet a Területi

Gondozási Központ (6821 Székkutas, Erkel F. u. 7.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: idõsek klubja, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, tanyagondnoki szolgálat.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi ellátása, irányítása.

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának a végrehajtása. Az intézménynek

az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelõ vezetése.

A munkavégzés helye: 6821 Székkutas, Erkel F. u. 7.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az

egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása, képesítést igazoló dokumentumok másolata,

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre

épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázat elbírálását a Képviselõ-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

= pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: 2012. január 1-jétõl.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadóak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 11.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton Székkutas Község Önkormányzata címére (6821 Székkutas, Béke u. 2.)

vagy elektronikus úton a jegyzo@szekkutas.hu elektronikus levélcímre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kinevezésrõl, valamint a magasabb vezetõi megbízásról Székkutas Község

Önkormányzat Képviselõtestülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyák Zsuzsanna nyújt a 62/593-050-es telefonszámon.

***

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet Szentes Város

Hajléktalan Segítõ Központja (6600 Szentes, Rákóczi F. u. 183.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény Alapító Okirat – 30 férõhelyes, hajléktalanokat

ellátó átmeneti szálló, 20 férõhelyes éjjeli menedékhely, 30 férõhelyes nappali melegedõ, 20 adagos népkonyha – szerinti zavartalan

mûködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenõrzése; az intézmény

közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 7.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség; elsõsorban

általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervezõ, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ két éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– helyi ismeret,

– már meglévõ szociális szakvizsga,

– pályázatok szakmai lebonyolításában szerzett jártasság,

– irodai alkalmazások (MS Office) felhasználói szintû ismerete,

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történõ tárgyalásához,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ napjától.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a magasabb vezetõi pótlékra a 257/2000.

(XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete I.1.d) alpontjának rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap, azaz

várhatóan 2011. augusztus 31-e.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Szentes Város Polgármestere részére kell benyújtani (6600 Szentes,

Kossuth tér 6.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés napja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Szociálpolitikai Osztály vezetõjétõl, Lencséné Szalontai Máriától a

63/510-323-as telefonszámon.

***

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.) pályázatot hirdet a Városi

Bölcsõde (5430 Tiszaföldvár, Orgonás út 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– a Városi Bölcsõde szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységének tervezése, szervezése

(az intézmény által ellátott alapfeladat: gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsõdei ellátás),
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– az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok készítése,

– személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában meghatározott képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló kapcsolatteremtõ, kommunikációs és irányító készség,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti

jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a pályázata elbírálásával kapcsolatos napirendi pont nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: kisgyermeknevelõ.

Juttatás: a Kjt., továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. számú melléklete

szerint, valamint magasabb vezetõi pótlék a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének I.1.b. alpontja alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. június 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, Hegedûs István polgármesterhez

kell benyújtani (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Városi Bölcsõde vezetõi állására”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság javaslatának kialakítását követõen

a képviselõ-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Hegedûs István polgármestertõl az 56/470-017-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Tiszaug Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (6064 Tiszaug, Rákóczi út 51.) pályázatot hirdet a Tiszaug Község

Önkormányzata Berecz Skolasztika Szociális Intézmény (6064 Tiszaug, Rákóczi út 49.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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Az intézmény tevékenységi köre: idõsek nappali és bentlakásos ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés,

gyermekjóléti szolgáltatás, demens betegek bentlakásos ellátása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 1., 3., 4., 5., 8. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség – figyelemmel

a rendelet 113. §-ában foglaltakra,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsga vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése alapján a kinevezést követõ két éven belüli

letétele,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális területen szerzett vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai tevékenységet is magában foglaló önéletrajz,

– a képesítést és a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 22.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. július 8.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Tiszaug Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának

címezve kell benyújtani (6064 Tiszaug, Rákóczi út 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi jeligét: „Berecz Skolasztika Szociális

Intézmény intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Széles Szabolcs jegyzõ nyújt az 56/563-023-as telefonszámon.

Tiszaug Község Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja a jogát, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást

eredménytelenné nyilvánítja.

***

A Zirci Ciszterci Apátság (8420 Zirc, Rákóczi tér 1.), mint fenntartó pályázatot hirdet a Szent Bernát Idõsek Otthona (8420 Zirc,

Köztársaság u. 2.; tel.: 88/593-750)

igazgatói

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységének irányítása,

mûködésének koordinálása, különös tekintettel a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, továbbá a fenntartó

útmutatásaiban foglaltakra, továbbá takarékos gazdálkodás megvalósítása.

7. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 851



Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2 pontjában rögzített felsõfokú szakképzettség, figyelemmel a

rendelet 113. §-ában foglaltakra;

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális vagy egészségügyi ellátás területén

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

– szociális szakvizsga megléte vagy annak az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a kinevezést követõ 2 éven

belüli megszerzése;

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– Windows, MS Office felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:

– 3 év vezetõi gyakorlat;

– megszerzett szociális szakvizsga;

– angol vagy német nyelv tárgyalóképes szintû ismerete;

– ECDL vizsgák;

– gépjármûvezetõi engedély;

– elkötelezõdés a keresztény világnézet mellett/gyakorló keresztény hívõ.

Elvárt kompetenciák:

– elkötelezettség a szociális – ápolást, gondoskodást nyújtó – szakma iránt;

– az intézmény keresztény jellegébõl fakadó, a gondozott személyisége iránti érzékeny tisztelet és megbecsülés érvényesítése az

intézmény vezetésének minden szintjén;

– kiváló döntési, együttmûködési, kommunikációs, problémamegoldó, csapatépítõ készség;

– a szociális gondozás jogszabályi hátterének ismerete és alkalmazási képessége.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– a képesítéseket, a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– a takarékos gazdálkodásra irányuló elképzelések leírását,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= az igazgatói állás elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A megbízás idõtartama: 3 év.

Az álláshely betölthetõ: 2011. szeptember 1-jétõl.

A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony, 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Juttatás: megállapodás alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai küldeményként a fenntartó címére (Zirci Ciszterci Apátság,

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.) vagy e-mailen a fenntartó e-mail címére (hivatal@ocist.hu) kell megküldeni. A küldeményen fel kell tüntetni

a pályázat megnevezését.

A pályázatot a fenntartó bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást a Zirci Ciszterci Apátságtól lehet kérni (8400 Zirc, Rákóczi tér 1.; tel.: 88/593-641; fax:

88/593-830; e-mail: bernat@ocist.hu).
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

                               cég szerû aláírás

Szerkeszti a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
A szerkesztésért felelõs: Csák Andrea, telefon: 795-3003, fax: 795-0669.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
Szerkesztõségi Iroda: Bp. VIII., Somogyi Béla u. 6., fax: 266-5099.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi B. u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: www.megrendeles@mhk.hu).
2011. évi éves elõfizetési díj: 36 036 Ft, fél évre: 18 018 Ft.
A hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléshez fotózásra alkalmas
módon mellékelni.
HU ISSN 2062-4808

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
11.1410 – Lajosmizse


