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SZOCIÁLIS TÁRGYÚ KÖZLEMÉNYEK

J O G S Z A B Á L Y O K

A nemzeti erõforrás miniszter és a belügyminiszter 16/2010. (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelete
az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról  szóló 
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 10.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egyes
mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 37.  §
p) pont já ban és 41.  § l) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö rünk ben eljárva a következõket rendeljük el:

1.  § (1) Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról  szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Bizottság hét tagból áll. A Bizottság

a) elnökét a miniszterek együttesen kérik fel az idõsügy területén elismert és köztiszteletben álló személyek körébõl,

b) két további tagját a nemzeti erõforrás miniszter az Idõsügyi Tanács tagjai közül kéri fel,

c) két további tagját a nemzeti erõforrás miniszter – az általa e célból megkeresett, az idõsügy területén mûködõ
társadalmi szervezetek javaslata alapján, a belügyminiszter véleményének kikérését követõen – kéri fel,

d) két további tagját a belügyminiszter kéri fel.

(3) A Bizottság megbízatása öt évre szól. A tag a megbízatásáról lemondhat. Az elnök megbízatását a miniszterek
együttesen vonhatják vissza, a további tagok megbízatását az õt felkérõ miniszter – a (2) bekezdés b) és c) pontja
szerinti esetben az Idõsügyi Tanács, illetve a javaslattevõ szervezet és a belügyminiszter véleményének kikérését
követõen – vonhatja vissza.

(4) Ha a tag megbízatása megszûnik, az azt követõ hatvan napon belül új tagot kell felkérni.”

(2) Az R. 3.  §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Bizottság a döntéseinek elõkészítésére szakértõket kérhet fel, akik a Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

(6) A Bizottság a mûködési rendjét maga alakítja ki azzal, hogy

a) a Bizottság határozatképességéhez legalább öt tag jelenléte szükséges,

b) a Bizottság a döntéseit a jelenlévõ tagok többségének szavazatával hozza,

c) szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(7) A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült,
számlával igazolt és indokolt szállás- és útiköltségük megtérítésére.”

2.  § Az R. 5.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Idõsügyi Tanács a Bizottság munkájában részt vevõ tagjain keresztül jogosult meggyõzõdni arról, hogy
a díjazott helyi önkormányzat a pályázatában leírt feltételeket továbbra is biztosítja.”

3.  § Az R. 6.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról  szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes
rendelet módosításáról  szóló 16/2010. (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelet hatálybalépésének napján a Bizottság
tagjainak megbízatása megszûnik, és a Bizottságot harminc napon belül újjá kell alakítani.”

4.  § Az R.

a) 1.  §-ában a „szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti erõforrás miniszter”
szöveg,

b) 4.  § (2) bekezdésében és 5.  § (4) bekezdésében a „Magyar Közlönyben” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg,

c) 4.  § (2) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
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d) 5.  § (1) bekezdésében a „hat Díj” szövegrész helyébe a „legfeljebb hat Díj” szöveg,
e) mellékletében az „IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTERÉTÕL” szövegrész

helyébe a „NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szöveg
lép.

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k., Dr. Pintér Sándor s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter belügyminiszter

A Kormány 1275/2010. (XII. 8.) Korm. határozata
az Idõsügyi Tanácsról

1. A Kormány az idõsek tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának elõmozdítása, valamint a Nemzeti Együttmûködés
Rendszerében az idõsödõ emberek érdekeinek, javaslatainak a kormányzati döntések elõkészítése során történõ
megjelenítése érdekében – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1) bekezdése alapján – Idõsügyi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) mûködtet.

2. A Tanács
a) véleményezi az idõsek életkörülményeit közvetlenül érintõ kormányzati döntések és – az önkormányzati

rendeletek tervezetének kivételével – jogszabályok tervezetét, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
b) javaslatot tehet az idõsek életkörülményeinek javítását, érdekeinek védelmét szolgáló kormányzati

intézkedésekre, és közvetíti az idõsödõ emberek, valamint az egyházak, társadalmi szervezetek és alapítványok
ilyen irányú javaslatait,

c) a tevékenységével összefüggésben konferenciákat és más programokat szervezhet.
3. A Tanács

a) elnöke a miniszterelnök, akit akadályoztatása esetén a Tanács alelnöke helyettesít,
b) alelnöke a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkára,
c) tagjait – tizenkét fõt – a miniszterelnök kéri fel részben az idõsügy területén mûködõ társadalmi szervezetek

javaslata alapján, részben az orvostudomány, a demográfia, a szociálpolitika, a helyi önkormányzatok,
az egyházak, a társadalmi szervezetek és az alapítványok szakemberei közül.

4. A Tanács megbízatása megszûnik a Kormány megbízatásának megszûnésével. A Tanácsot a megbízatásának
megszûnését követõ harminc napon belül újjá kell alakítani.

5. A tag megbízatása megszûnik a Tanács megbízatásának megszûnésével. A tag a megbízatásáról lemondhat. A tag
megbízatását a miniszterelnök a javaslattevõ szervezet véleményének kikérését követõen visszavonhatja. Ha egy tag
megbízatása megszûnik, harminc napon belül új tagot kell felkérni.

6. A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült, számlával
igazolt és indokolt szállás- és útiköltségük megtérítésére.

7. A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz
a) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkárságának,
b) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium egészségügyért felelõs államtitkárságának,
c) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium sportért felelõs államtitkárságának,
d) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkárságának,
e) a Nemzetgazdasági Minisztériumnak,
f) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak,
g) az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnak és
h) a Központi Statisztikai Hivatalnak
egy-egy képviselõje.

8. A Tanács titkárát a Tanács alelnöke jelöli ki. A Tanács mûködésével és programjaival kapcsolatos költségek fedezetét
a központi költségvetés Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetében kell biztosítani.

9. A Tanács ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg.
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10. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az idõsek életkörülményeit közvetlenül érintõ jogszabályok és más
kormányzati döntések elõkészítése során tegyék lehetõvé a Tanács véleményezési és javaslattételi feladatainak
gyakorlását.

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

12. Hatályát veszti az Idõsügyi Tanács mûködésérõl és a mûködésével összefüggõ kérdésekrõl  szóló 1138/2002. (VIII. 9.)
Korm. határozat.

13. E határozat hatálybalépésének napján a jelenlegi Tanács megbízatása megszûnik, és a Tanácsot harminc napon belül
újjá kell alakítani.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 109/2010. (XII. 8.) ME határozata
az Európa Tanács a gyermekek jogainak gyakorlásáról  szóló, Strasbourgban, 
1996. január 25-én kelt Egyezménye, az Európa Tanács a gyermekek szexuális kizsákmányolás 
és szexuális zaklatás elleni védelmérõl  szóló, Lanzarote-ban, 
2007. október 25-én kelt Egyezménye és az Európa Tanács a gyermekek 
örökbefogadásáról  szóló, Strasbourgban, 2008. november 27-én kelt felülvizsgált 
Egyezménye végleges szövegének megállapítására adott 
felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás kö röm ben el jár va,
a hon vé del mi mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Európa Tanács a gyermekek jogainak
gyakorlásáról  szóló, Strasbourgban, 1996. január 25-én kelt Egyezménye, az Európa Tanács a gyermekek szexuális
kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelmérõl  szóló, Lanzarote-ban, 2007. október 25-én kelt Egyezménye és
az Európa Tanács a gyermekek örökbefogadásáról  szóló, Strasbourgban, 2008. november 27-én kelt felülvizsgált
Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmények) bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ –
végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmények szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

3. felhívom a nemzeti erõforrás minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a külügyminisztert, hogy
az Egyezmények kihirdetésérõl  szóló törvény tervezetét az Egyezmények szövegének végleges megállapítását
követõen terjesszék a Kormány elé.

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

Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési  és Szakvizsga Bizottság 
k ö z l e m é n y e

a 2011. évi szociális alap- és szakvizsgaelnöki névjegyzékrõl 

Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság a személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális alap- és szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet 12/A. §-ának (5) bekezdése alapján
közzéteszi a 2011. évben szociális alap- és szakvizsgaelnöki tevékenység ellátására jogosultak névjegyzékét, valamint a szociális
alap- és szakvizsga 2011. évi írásbeli vizsga idõpontját.

2011-ben szociális alap- és szakvizsgaelnöki tevékenység ellátására jogosultak névjegyzéke:

Ssz.: Név: Té ma cso port: El ér he tõ ség: Iga zol vány szá ma:

1 Akkermann Ferencné

Családvédelem, családgondozás 8060 Mór, 
Dózsa Gy. u. 26. II/11. 
Mobil: 30/749-9055 
E-mail: rita.o.akkermann@gmail.com

SZVE 2010 01
Gyermekjóléti alapellátás

2 Bagyinszki Zoltánné Idõsek szociális ellátása

5700 Gyula, 
Vértanúk útja 1–5. 
Tel.: 66/561-373 
E-mail: bagyi@mail.globonet.hu

SZVE 2007 01

3 Baráth Katalin Gyermekvédelmi szakellátás

4400 Nyíregyháza, 
Erdõ sor 6. II/7.
Tel.: 42/509-039 
Mobil: 20/289-7571 
E-mail: kbarath@freemail.hu

SZVE 2007 02

4 Bertalan Éva Gyermekvédelmi szakellátás

9400 Sopron, 
Vasvári P. út 2/A 
Tel.: 99/524-361 
Mobil: 30/281-2377 
E-mail: eva.bertalan@freemail.hu

SZVE 2007 03

5 Boros Gyevi Lajosné

Szociális alapvizsga 7145 Sárpilis, 
Jókai M. u. 15. 
Tel.: 74/887-234 
Mobil: 20/352-6480 
E-mail: borosgyevi@tolna.net

SZVE 2009 01
Idõsek szociális ellátása

6 Boza Imre

Gyermekvédelmi szakellátás 3300 Eger, 
Mikes K. út 49. 
Tel.: 36/510-690 
E-mail: bozai@kih.gov.hu

SZVE 2007 04
Szociális alapvizsga

7 Bozáné Novák Ibolya
Gyermekjóléti alapellátás 3300 Eger, 

Mikes K. út 49. 
Tel.: 36/515-118

SZVE 2007 05
Gyermekvédelmi szakellátás

8 Cseresnyés Erzsébet

Szociális alapvizsga 1112 Budapest, 
Brassó út 35. 
Mobil: 30/264-8410 
E-mail:
cseresnyeserzsebet@hotmail.com

SZVE 2009 02
Idõsek szociális ellátása

9 Csernáthné Kárándi Erzsébet

Idõsek szociális ellátása 4220 Hajdúböszörmény, 
Corvin János krt. 43. 
Tel.: 52/561-228 
Fax: 52/561-227 
Mobil: 20/958-2433

SZVE 2010 02
Szociális alapvizsga
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Ssz.: Név: Té ma cso port: El ér he tõ ség: Iga zol vány szá ma:

10 Csókay László

Gyermekjóléti alapellátás 2040 Budaörs, 
Levendula u. 13. 
Tel.: 1/327-1058 
Mobil: 70/530-4789 
E-mail: csokayl@budapest.hu

SZVE 2007 06
Gyermekvédelmi szakellátás

11 Demus Iván

Idõsek szociális ellátása 3100 Salgótarján, 
Május 1. u. 54. 
Tel.: 32/521-740 
Mobil: 20/938-2151 
E-mail: demus.ivan@nive.hu

SZVE 2007 07
Szociális alapvizsga

12 Deresné Tanárki Mária Gyermekvédelmi szakellátás
8081 Zámoly, 
Zrínyi u. 13. 
Tel.: 22/315-130

SZVE 2007 08

13 Domszky András

Gyermekjóléti alapellátás 1034 Budapest, 
Kecske u. 26. 
Mobil: 20/923-1953 
Fax: 1/465-5001 
E-mail: andras.domszky@szmi.hu

SZVE 2007 09
Gyermekvédelmi szakellátás

14 Dr. Bánlaky Pál Családvédelem, családgondozás
1086 Budapest,
Karácsony S. u. 15. fszt. 4. 
Mobil: 70/459-3340

SZVE 2007 10

15 Dr. Dohány László András

Hajléktalan ellátás 4090 Polgár, 
Csokonai u. 6. 
Mobil: 20/975-2103 
E-mail: dr.dohany@bicomix.hu

SZVE 2009 03
Idõsek szociális ellátása

16 Dr. Hazai Istvánné

Gyermekjóléti alapellátás 1052 Budapest, 
Városház utca 9–11. 
Tel.: 1/327-1058 
Mobil: 30/989-7244 
Fax: 1/327-1815 
E-mail: hazaiv@gmail.com

SZVE 2007 11
Gyermekvédelmi szakellátás

17 Dr. Horváth László

Idõsek szociális ellátása 4400 Nyíregyháza, 
Sóstói u. 2–4. 
Mobil: 20/974-7367 
Fax: 42/408-656 E-mail:
dr.horvathlaszlo@freemail.hu

SZVE 2007 12
Szociális alapvizsga

18 Dr. Kádár Sándorné Családvédelem, családgondozás

1133 Budapest, 
Visegrádi u. 111. 
Fax: 1/329-0804 
Mobil: 30/369-1227 
E-mail: kadarsandorne@szoc.bp13.hu

SZVE 2010 03

19 Dr. Radoszáv Miklós Gyermekvédelmi szakellátás
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13. 
Tel.: 1/210-1124 
E-mail: radoszav.miklos@tegyesz.hu

SZVE 2007 13

20 Dr. Sulyokné Baranyi Erzsébet Idõsek szociális ellátása

1062 Budapest, 
Andrássy út 84. I/8. 
Tel.: 1/999-9293 Fax: 1/327-1825
E-mail:sulyokne@budapest.hu

SZVE 2008 01

21 Dr. Szabó Lajos
Pszichiátriai és
szenvedélybetegek szociális
ellátása

1084 Budapest, 
József u. 7. I/23. 
Mobil: 20/414-0384 
E-mail: lszabo44@gmail.com

SZVE 2007 14

22 Dr. Szentkatolnayné  
Dr. Domonkosi Mária Gyermekvédelmi szakellátás

3534 Miskolc, 
Stadion u. 43. 1. lh. fszt. 2. 
Mobil: 20/424-3044 
E-mail: domonkosim@freemail.hu

SZVE 2009 04
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Ssz.: Név: Té ma cso port: El ér he tõ ség: Iga zol vány szá ma:

23 Dr. Török Judit

Idõsek szociális ellátása 6723 Szeged, 
Szamos u. 16/A I. em. 3. 
Tel.: 62/479-405 
Mobil: 20/542-6372 
Fax: 62/545-150 
E-mail: torok@etszk.u-szeged.hu

SZVE 2007 15

Pszichiátriai és
szenvedélybetegek szociális
ellátása

Szociális alapvizsga

24 Erdei Sándor Gyermekvédelmi szakellátás

4080 Hajdúnánás, 
Honfoglalás u. 51/F 
Mobil: 20/382-2716 
E-mail: erdeis@gmail.com

SZVE 2010 04

25 Erõs Antalné Gyermekjóléti alapellátás
7632 Pécs, 
Árnyas liget 10. 
Mobil: 70/638-7871

SZVE 2009 05

26 Farkas Ágnes Gyermekvédelmi szakellátás
4028 Debrecen, 
Veszprémi u. 17. I/3. 
Tel.: 52/326-158 Mobil: 20/326-4477

SZVE 2008 03

27 Farkas Mária Mariann Idõsek szociális ellátása

9400 Sopron, 
Tómalom u. 14. 
Tel.: 36/545-127 
Mobil: 30/205-4234 
E-mail: maria0716@t-online.hu

SZVE 2007 16

28 Fehér Jánosné Idõsek szociális ellátása

7200 Dombóvár, 
Arany János tér 2. 
Tel.: 74/466-225/103; 74/465-205
E-mail: aranysziget@fraktal.hu

SZVE 2007 17

29 Fonódiné Rutka Izabella Gyermekvédelmi szakellátás

2153 Fót, 
Vörösmarty tér 2. 
Mobil: 30/433-7001 
E-mail: fonodine.iza@freemail.hu

SZVE 2009 06

30 Gallai Dolores Idõsek szociális ellátása
1084 Budapest, 
Nagyfuvaros u. 18. 1/2. 
Mobil: 30/619-2134 Fax: 1/224-5939

SZVE 2007 18

31 Gellén Imre Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja

4030 Debrecen, 
Kerekes Ferenc u. 6/B. 
Mobil: 70/327-6329 
E-mail: gimi1947@gmail.com

SZVE 2007 19

32 Gulyás József Gyermekvédelmi szakellátás
1061 Budapest, 
Király u. 52. 
Mobil: 30/984-3984

SZVE 2007 20

33 Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet
Gyermekvédelmi szakellátás 1061 Budapest, 

Király u. 52. 
Tel.: 1/475-5791

SZVE 2007 21
Szociális alapvizsga

34 Haász Sándor

Családvédelem, családgondozás 9400 Sopron, 
Ferenczy J. út 5. 
Tel.: 99/518-925 
Mobil: 30/593-1813

SZVE 2008 04
Szociális alapvizsga

35 Harmatos Ibolya Piroska

Szociális alapvizsga 6640 Csongrád, 
Kígyó u. 5. 
Mobil: 30/996-2516 
E-mail: harmatosibolya@gmail.com

SZVE 2009 07
Idõsek szociális ellátása

36 Horváth Izidorné Idõsek szociális ellátása

9700 Szombathely, 
Jókai u. 14. 
Tel.: 94/316-820 
Mobil: 20/545-2213 
E-mail: izidorne.horvath@etk.pte.hu

SZVE 2007 22
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Ssz.: Név: Té ma cso port: El ér he tõ ség: Iga zol vány szá ma:

37 Juhászné Bodrogi Marianna

Idõsek szociális ellátása 3104 Salgótarján, 
Kér u. 11. 
Tel.: 32/521-740/3106 
E-mail: bodrogi.mariann@nive.hu

SZVE 2007 23
Szociális alapvizsga

38 Kádár Magdolna

Idõsek szociális ellátása 2112 Veresegyház, 
Árpád u. 61. 
Mobil: 20/517-7155 
E-mail: kadar.magdolna@citromail.hu

SZVE 2007 24
Szociális alapvizsga

39 Kisgyörgyné Cziráki Andrea Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja

1155 Budapest, 
Orosháza u. 5. 
Tel.: 1/419-2753 
Mobil: 30/749-5529

SZVE 2007 25

40 Kiss Györgyi Éva Idõsek szociális ellátása
2738 Cegléd, 
Külsõ-Budai út 60. 
Mobil: 30/349-3558

SZVE 2007 26

41 Kovács Ibolya Idõsek szociális ellátása

1141 Budapest, 
Jeszenák János u. 132. 
Tel.: 1/299-1063 
Mobil: 30/952-7275 
E-mail: kovacsibolya@lab.hu

SZVE 2009 08

42 Kóczán Katalin Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja

9700 Szombathely, 
Asbóth J. u. 24. 
Mobil: 30/320-4198

SZVE 2007 27

43 Mecsei Ilona Családvédelem, családgondozás

2800 Tatabánya, 
Platán tér 10. 
Mobil: 30/969-1929 
Fax: 34/512-894 
E-mail: mecseiica@gmail.com

SZVE 2007 28

44 Mester Szilvia
Családvédelem, családgondozás 1107 Budapest, 

Zágrábi u. 17. III/19. 
Mobil: 20/348-7827, 20/576-9601

SZVE 2009 09
Szociális alapvizsga

45 Mohácsi Mónika

Családvédelem, családgondozás 3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 70. fszt. 5. 
Mobil: 20/542-9708 
E-mail: mohacsimonika78@gmail.com

SZVE 2009 10
Szociális alapvizsga

46 Nagyné Gulyás Anna Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja

5241 Abádszalók, 
József A. u. 55/C 
Mobil: 30/945-5540 
E-mail: gulyasan62@freemail.hu

SZVE 2007 29

47 Nemes Judit

Idõsek szociális ellátása 1028 Budapest, 
Dér u. 22. 
Mobil: 70/335-2625 
E-mail: junemes@freemail.hu

SZVE 2007 30
Szociális alapvizsga

48 Papp Gyõzõ Családvédelem, családgondozás

7100 Szekszárd, 
Mérey u. 34. 
Mobil: 30/959-9096 
E-mail: david@tolna.net

SZVE 2009 11

49 Papp Krisztina Gyermekjóléti alapellátás

1028 Budapest, 
Vörösmarty u. 26. 
Mobil: 30/906-0496 
E-mail: pppkrisz@gmail.com

SZVE 2009 12

50 Puskásné Halál Ágnes Idõsek szociális ellátása

6635 Szegvár, 
Mindszenti u. 55. 
Mobil: 30/405-5903 
E-mail: phagi@vnet.hu;
puskasnehagi@gmail.com

SZVE 2010 05
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Ssz.: Név: Té ma cso port: El ér he tõ ség: Iga zol vány szá ma:

51 Roth Gyula Balázsné Gyermekjóléti alapellátás
9400 Sopron, 
Vasvári P. u. 2/A 
Tel.: 99/524-361

SZVE 2007 31

52 Szabóné Bánfalvi Katalin Gyermekjóléti alapellátás

1112 Budapest, 
Kapolcs utca 11. 2/9. 
Mobil: 20/576-9695 
E-mail: datas@freemail.hu

SZVE 2010 06

53 Szalai József Idõsek szociális ellátása

9532 Külsõvat, 
Béri B. Á. u. 1. 
Mobil: 30/237-2682 
Fax: 89/546-001 
E-mail: szalai@iokvat.hu

SZVE 2007 32

54 Szaniszló Zoltán Gyermekvédelmi szakellátás

3300 Eger, 
Hadnagy út 11. I/2. 
Mobil: 30/463-9184 
E-mail: tenger06@citromail.hu

SZVE 2009 13

55 Szanyi Zsuzsanna Hajléktalan ellátás

8246 Tótvázsony, 
Kereszt utca 5. 
Mobil: 20/241-1244 
E-mail: szanyizsuzsanna27@gmail.com

SZVE 2010 07

56 Szoboszlai Katalin

Családvédelem, családgondozás 4400 Nyíregyháza, 
Ungvár sétány 5. 8/31. 
Tel.: 42/404-411/206 
Mobil: 20/936-7647 
E-mail: szkati@mail.de-efk.hu

SZVE 2008 02
Gyermekjóléti alapellátás

Hajléktalan ellátás

57 Takács Imre

Családvédelem, családgondozás 2143 Kistarcsa, 
Pf. 15. 
Tel.: 28/490-422 
Mobil: 30/942-8987 
E-mail: macsoe@vnet.hu

SZVE 2007 33
Gyermekjóléti alapellátás

58 Tengerdi Antal

Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja 9400 Sopron, 

Vasvári Pál u. 2/A
 Tel.: 99/314-361

SZVE 2007 34Pszichiátriai és
szenvedélybetegek szociális
ellátása

59 Tóth Erzsébet Idõsek szociális ellátása

3200 Gyöngyös, 
Warga L. út 17. 
Tel.: 36/545-083, 37/318-913 
Mobil: 30/550-4490

SZVE 2007 35

60 Udvari Kerstin Hajléktalan ellátás
1126 Budapest, 
Németvölgyi út 16. III/2. 
Mobil: 30/231-4135

SZVE 2007 36

61 Víghné Károlyi Katalin Gyermekvédelmi szakellátás

5310 Kisújszállás, 
Ady u. 22. 
Mobil: 30/619-9808 
E-mail: katiyaris@freemail.hu

SZVE 2007 37

62 Vitál Attila Szociális alapvizsga
4400 Nyíregyháza, 
Sóstói u. 31/B 
Mobil: 20/973-5237

SZVE 2010 08

63 Zsitvay Katalin Idõsek szociális ellátása

3000 Hatvan, 
Tabán u. 25. 
Tel.: 37/340-515 
Mobil: 30/627-0025 
E-mail: zsikata@freemail.hu

SZVE 2009 14

A 2011. évi szociális alap- és szakvizsga írásbeli idõpontja: 2011. április 5., 11.00 óra.
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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

Földes Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) pályázatot hirdet a Kristály
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ (4177 Földes, Karácsony S. tér 1.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan mûködõ költségvetési szerv alapító

okiratában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetõi irányítása, gyermekjóléti feladatok ellátása.
Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, családsegítés,

gyermekjóléti szolgálat társulási formában történõ ellátása.
Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, valamint a szociális ellátás

területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga (amely alól 2 év idõtartamra az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése értelmében felmentés

adható),
– büntetlen elõélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életrajza,
– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– 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 magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. március 1-jétõl 2016. február 28-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 és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 28.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.

december 6-a.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Földes Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete

részére kell benyújtani (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 8584-3/2010., valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a létrehozott szakértõ bizottság véleményezi. A kinevezésrõl Földes
Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Jeneiné Egri Izabella polgármester az 54/531-000-s telefonszámon.

***

Kisnamény Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4737 Kisnamény, Fõ u. 95.) pályázatot hirdet az „Alkonytáj”
Szociális Szolgáltató Központ, Kisnamény (4737 Kisnamény, Kis u. 20.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: idõsek otthona, étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai életrajzot,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okirat másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetõi kinevezés) 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.

Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2011. február 1-tõl. 
Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Munkaügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.

december 14.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Kisnamény Község Önkormányzatának

polgármestere, Bihariné Kékesi Ibolya részére kell benyújtani (4737 Kisnamény, Fõ út 76.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Bihariné Kékesi Ibolya polgármestertõl a 06-44/566-009-es telefonszámon.

***

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma (1085 Budapest, Üllõi út 24.) pályázatot hirdet a
balassagyarmati Evangélikus Szeretetház (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 22.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézményvezetõ feladatkörét az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi

VIII. számú egyházi törvény 19. §-a határozza meg.

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– hosszabb idejû vezetõi gyakorlat,
– evangélikus egyháztagság,
– idegennyelv-tudás,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– önéletrajzot és részletes szakmai életrajzot,
– a képesítést igazoló okiratot,
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– szociális szakvizsga-bizonyítványt, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követõ 2 éven belül vállalja a szociális
szakvizsga megszerzését,

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul,
– keresztlevelet,
– lelkészi ajánlást a pályázó gyülekezeti lelkészétõl.

A vezetõi munkaviszony idõtartama: 6 év.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen, várhatóan 2011. március 15-étõl.
Illetmény és juttatások: a Kjt. bértáblázatának alkalmazásával, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 10.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, 3 példányban [2 példányt papír alapon, 1 példányt pedig

elektronikus adathordozón (CD-n)] kérjük benyújtani a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda Titkárságának címére
(1085 Budapest, Üllõi út 24. I. em.). A borítékra kérjük ráírni: „Evangélikus Szeretetház”.

A pályázat elbírálásának határideje: az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi VIII. számú egyházi törvény szerint.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a 20/770-3653-as telefonszámon.

***

A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.) pályázatot hirdet a Mohács Kistérségi
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (7700 Mohács, Eötvös u. 6.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre:
– 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
– 889924 Családsegítés

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:
– a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása,
– alapító okirat, mûködési engedély, társulási megállapodás, SZMSZ dokumentálása,
– szakmai program, éves munkaterv és beszámoló, zárszámadás, személyi anyagok elkészítése, kimenõ-bejövõ iktatás,

statisztika készítése, szakmai tevékenység dokumentálása,
– szakmai beszámolókkal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése,
– kapcsolattartás a Társulás elnökével és a települések polgármestereivel, jelzõrendszereivel, gondozott családokkal, az

intézmény szakmai munkáját segítõ szakemberekkel, más segítõ szakmák képviselõivel, társintézményekkel, támogatókkal.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség, felsõfokú szociális

alapvégzettség – általános szociális munkás, szociális munkás (ideértve a BA és az MA fokozatot is), szociális szervezõ,
szociálpolitikus (ideértve az MA fokozatot is), szociálpedagógus –, közösségi szociális munkás, szociális menedzser, teológus,

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (6) bekezdése alapján szociális szakvizsga megléte vagy a kinevezést követõ két éven
belüli megszerzése,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás, illetve a gyermekvédelem
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– német nyelvbõl nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
– angol nyelvbõl nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést, a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,
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– a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

– a pályázati anyagában 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 magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-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 és juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.

december 27.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen a Mohácsi Többcélú

Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetõje, Dr. Kovács Mirella részére kell benyújtani (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 4511-04/2010., valamint a munkakör megnevezését:
„intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát követõ 60 napon belül történik. A
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának (9)–(10) bekezdései által meghatározott eseti bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ 
pályázókat személyesen meghallgatja, a pályázókat véleményezi, amely alapján az eseti véleményezõ bizottság az
intézményvezetõi álláshely betöltésére tett javaslatát elbírálás céljából a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elé terjeszti.

A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Kovács Mirella, a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
munkaszervezetének vezetõje nyújt (7700 Mohács, Széchenyi tér 1., Tel.: 69/505-521).

***

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete (4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 5-7.) pályázatot hirdet a
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idõsek Otthona integrált intézmény 

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben, önálló magasabb vezetõi munkakörben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: 
– a 4372 Nyírbéltek, Ady E. utca 70. szám alatti 30 férõhelyes nappali ellátás (Idõsek Klubja), 28 férõhelyes Idõsek Otthona,

valamint a 4372 Nyírbéltek, Széchenyi utca 39. szám alatti telephelyen mûködõ étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése;

– a jogszabályok, valamint a képviselõ-testület határozatai szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi feladat magas szintû
végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása;

– az integrált intézmény képviselõ-testület által jóváhagyott költségvetésének szabályszerû végrehajtása;
– az integrált intézmény mûködési engedélyeiben meghatározottak folyamatos betartása;
– az integrált intézményben az intézmény mûködését biztosító bevételeket megalapozó nyilvántartások jogszabály szerinti

vezetésérõl való gondoskodás;
– az integrált intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása;
– az Idõsek Klubja nappali ellátás vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok), a szociális szakvizsgáról szóló igazolás másolatát, illetve az elõírt szakmai gyakorlat meglétének

hitelt érdemlõ igazolását,

12. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1517



– a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
– pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor,
– az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Az álláshely betölthetõ: 2011. március 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. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásai alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 14.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.

december 14.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, 3 példányban kell benyújtani Nyírbéltek Nagyközség

polgármesteréhez (4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 5–7.). A borítékra kérjük ráírni: „Integrált szociális intézmény intézményvezetõi
pályázat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen. A
pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat
személyesen hallgatja meg, a kinevezésrõl Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete (mint munkáltató) dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Kertész Gábornénál, a 42/389-207-es telefonszámon.
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül

eredménytelennek minõsítse.

***

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) pályázatot hirdet a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási
Központ (7030 Paks, Ifjúság u. 1/A)

vezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: szociális és gyermekjóléti alapellátások.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a vezetõ a kinevezése szerinti munkaköre

(szakdolgozói kinevezés) mellett látja el a vezetõi feladatokat, melyek a gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülõi hálózat,
családsegítés, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idõsek nappali ellátásának szervezése, irányítása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének

1. pontja alapján felsõfokú szociális alapvégzettség,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 3. §-ának (3) bekezdése alapján:
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, valamint a szociális

ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés,
– szociális szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

– a pályázati anyagában 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 magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. április 15-étõl 2016. április 14-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., illetve a Kjtvhr. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28. 12.00 óra.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.

december 6.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás címére kell benyújtani

(7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55–61.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ vezetõ”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a Társulási Tanács 2011. április 15-éig bírálja el.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ a Kistérségi Osztály vezetõjétõl, Vargáné Lengyel Csillától a 75/500-592-es

telefonszámon.

***

Ramocsaháza Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4536 Ramocsaháza, Fõ tér 1.) pályázatot hirdet a Nyírségi
Napfény Összevont Intézmény (4536 Ramocsaháza, Kossuth Lajos u. 28.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: 
– szociális alapszolgáltatások,
– gyermekjóléti szolgáltatás.
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 3. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás, illetve a gyermekvédelem

területén végzett munkakörben szerzett (lehetõleg vezetõi) szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
– több településen mûködõ intézményben szerzett gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete,
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlatra, korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

– a pályázati anyagában 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.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. február 1-jétõl 2016. január 31-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.

Az álláshely betölthetõ: 2011. február 1. napjától.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 15.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.

december 15.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton Ramocsaháza Község Önkormányzatának

címezve kell benyújtani (4536 Ramocsaháza, Fõ tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ Simon József polgármestertõl a 42/352-423-as telefonszámon.

***

Ramocsaháza-Nyírkércs Szociális Társulása (4536 Ramocsaháza, Fõ tér 1.) pályázatot hirdet a Nyírségi Napfény Idõsek
Otthona (4536 Ramocsaháza, Kossuth Lajos u. 28.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: idõsotthoni ellátás biztosítása.
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 9. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett

munkakörben szerzett (lehetõleg vezetõi) szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: több településen mûködõ intézményben szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlatra, korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.

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.

Az álláshely betölthetõ: 2011. február 1. napjától.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 15.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.

december 15.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton Ramocsaháza-Nyírkércs Szociális Társulásának

címezve kell benyújtani (4536 Ramocsaháza, Fõ tér 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ Simon József elnöktõl a 42/352-423-as telefonszámon.
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MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KÖZLEMÉNYEK

J O G S Z A B Á L Y O K

2010. évi CXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva
az Alkotmányt a következõk szerint módosítja:

1.  § A Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 32/A.  §-ának helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„32/A.  § (1) Az Alkotmánybíróság az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével felülvizsgálja a jogszabályok
alkotmányosságát, illetõleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat.
(2) A költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl, illetékekrõl és járulékokról, a vámokról,
valamint a helyi adók központi feltételeirõl  szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor vizsgálhatja felül, ha az erre
irányuló indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz  való jog, a személyes
adatok védelméhez  való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, vagy a magyar állampolgársághoz
kapcsolódó 69.  § szerinti jogok sérelmét jelöli meg, és nem tartalmaz egyéb okot.
(3) Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más
jogszabályokat. A költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl, illetékekrõl és járulékokról, 
a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeirõl  szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor semmisíti meg,
ha azok tartalma az élethez és emberi méltósághoz  való jogot, a személyes adatok védelméhez  való jogot, a gondolat,
lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 69.  § szerinti jogokat sérti.
(4) Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti.
(5) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyûlés választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira
– a képviselõcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe véve – az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ
pártok képviselõcsoportjainak tagjaiból álló jelölõ bizottság tesz javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak
megválasztásához az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.
(6) Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és az Alkotmánybíróság hatáskörébõl adódó feladatokon
kívül politikai tevékenységet nem folytathatnak.
(7) Az Alkotmánybíróság szervezetérõl és mûködésérõl  szóló törvény elfogadásához a jelenlévõ országgyûlési
képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.”

2.  § Az Alkotmány 70/I.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi
tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részérõl juttatott jövedelemre, az adott adóévet megelõzõ ötödik
adóévtõl kezdõdõen, törvény a jövedelem mértékét el nem érõ kötelezettséget állapíthat meg.”

3.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2010. no vem ber 16-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2010. évi CXXIV. törvény
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról  szóló
2010. évi XC. törvény módosításáról*

1.  § Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról  szóló 2010. évi XC. törvény
a II. fejezet címét követõen a következõ 8–12.  §-sal egészül ki:
„8.  § (1) A 9.  § rendelkezései szerint meghatározott magánszemély az e fejezetben elõírt adóalap után különadót fizet.
A különadó a központi költségvetést illeti meg.
(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Art. rendelkezései az irányadók.
9. § (1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból
alapított, fenntartott vagy mûködési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemély,
aki munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési
felelõsségrõl  szóló 2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mûködésérõl  szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben foglalt
különadó alapnak minõsülõ bevételt szerez, kivéve azt, akinek a jogviszonya megszûnését követõ naptári naptól
a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra.
(2) A különadó alapjának minõsül az (1) bekezdésben említett jogviszony megszûnésével összefüggésben pénzben
kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a továbbiakban: kifizetett) bevételbõl – ide nem
értve a jogviszony 2005. január 1-jét megelõzõ megszûnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban
megállapított összegeket, illetve a felmentési (felmondási) idõnek a munkavégzési kötelezettséggel járó idõszakára
kifizetett munkabér, illetmény összegét, továbbá a szerzõdéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka
Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3.  § (6) bekezdése alapján megállapodás szerint
kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított
összeg.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem minõsül a különadó alapjának:
a) az állami vezetõk, polgármesterek, (fõ)jegyzõk, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi és 
felügyelõbizottságának tagjai esetében a (2) bekezdés szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része;
b) más foglalkoztatott esetében a (2) bekezdés szerinti különadó alapba tartozó bevételnek a hárommillió-ötszázezer
forintot meg nem haladó része, valamint a jogviszony megszûnésének évében esedékes szabadság megváltása címén
kifizetett bevétel, illetve a jogviszony megszûnésekor a magánszemélyt megilletõ jubileumi jutalom.
(4) A jogviszony 2005. január 1-jét követõ megszûnése jogellenességét megállapító bírósági határozatban
megállapított összegek után a különadó-fizetési kötelezettséget jogcímenként a (2)–(3) bekezdés rendelkezései
szerint kell teljesíteni.
(5) A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani. A különadó alapja független attól, hogy
kifizetett összeget egy vagy több adóévben kell jövedelemként figyelembe venni. Ha a bevétel megszerzése több
részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély elõször a különadó-alapot nem képezõ személyi
jövedelemadó-köteles jövedelmet szerzi meg. A nem pénzben kifizetett bevételt a személyi jövedelemadóról  szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3.  § 9. pontjának megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.
10. § A különadó mértéke a 9.  § (2) bekezdése szerinti adóalapnak a 98 százaléka.
11. § (1) A kifizetõ a magánszemélyt terhelõ adót forrásadóként a kifizetéskor állapítja meg, vonja le, elkülönítve
igazolja, az Art. 31.  §-ának (2) bekezdése szerinti bevallásban vallja be, és ezen bevallás benyújtására elõírt határidõig
fizeti meg.
(2) Amennyiben a kifizetõ a magánszemélyt terhelõ adót bármely okból nem vonta le, a le nem vont adót
a magánszemély fizeti meg a kifizetést követõ hónap 12. napjáig.
(3) A különadó alapjának 9.  § szerint meghatározott összegét
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban
a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban elkülönítve be kell vallani, és be kell számítani az Szja
tv. 3.  §-ának 75. pontja szerinti éves összes jövedelem megállapításánál;

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.
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b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
törvény alkalmazásában – figyelemmel a c) pont rendelkezésre – nem kell járulékalapnak tekinteni;
c) a b) pont rendelkezésétõl eltérõen, a felmentési (felmondási) idõnek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó
részére kifizetett munkabért, illetmény összegét társadalombiztosítási járulékalapként és nyugdíj alapjául szolgáló
jövedelemként, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét nyugdíjra jogosító szolgálati idõként
kell figyelembe venni.
(4) A társadalombiztosítási járulékalapnak nem minõsülõ különadó-alap után a kifizetõ az egészségügyi
hozzájárulásról  szóló törvény rendelkezései szerint 27 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást fizet.
A (3) bekezdés c) pontjában említett különadó-alap után a kifizetõ 27 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet,
továbbá a magánszemély a járulékfizetési kötelezettségét is a 10.  § szerinti adó megfizetésével teljesíti.
(5) A magánszemély az adóbevallásában bevallott különadó-kötelezettséggel szemben adóelõlegként veszi
figyelembe a kifizetõ által levont különadót.
(6) Az e fejezet hatálybalépése elõtt megszerzett, különadó-köteles jövedelmek után az adókötelezettséget
a következõk szerint kell teljesíteni:
a) a magánszemély a 2010. évrõl benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásra elõírt határidõig
a különadó-kötelezettségét megállapítja és az erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon bevallja, és az adót megfizeti;
b) a magánszemély az a) pont szerinti bevallásában megfizetett különadóként veszi figyelembe a különadó-alapba
tartozó jövedelmek után a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerinti valamennyi
közteher-kötelezettségét. Ha a magánszemély a 2010-ben õt törvény alapján megilletõ végkielégítést kapott, arra
a személyi jövedelemadóról  szóló törvény rendelkezésétõl eltérõen az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja;
c) a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerint a magánszemély valamennyi
közteher-kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a magánszemély a különadó-köteles jövedelem megszerzése
évére (éveire) megállapított valamennyi közteher-kötelezettségébõl levonja a különadó-köteles jövedelmek nélkül –
annak figyelembevételével, hogy a különadó-köteles jövedelmeket a magánszemély összes jövedelmébe
az adóévben ekkor is be kell számítani – kiszámított közteher-kötelezettségét;
d) az (1) bekezdésben említett szervezet, gazdasági társaság – ide értve ezek jogutódját is – (a továbbiakban: kifizetõ)
magánszemélyenkénti és a jövedelem juttatásának éve (évei) szerinti bontásban 2011. március 31-éig adatot
szolgáltat az állami adóhatóságnak az általa kifizetett különadó-alapot képezõ összegrõl, valamint jogcímenként
megbontva, az abból levont, a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelõ közterhekrõl;
e) a magánszemély kérésére a kifizetõ d) pontban említett adatokról és rendelkezésére álló, a különadó-fizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról a kérés beérkezését követõ 30 napon belül tájékoztatja
a magánszemélyt.
12. § E fejezet alkalmazásában
a) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított szervezet: az olyan szervezet, amelyben a jogviszony
megszûnésének idõpontjában a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, a közalapítvány külön-külön vagy együttesen
számítva többségi tulajdonnal rendelkezik azzal, hogy többségi tulajdon alatt a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb mûködésérõl  szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti fogalmat kell érteni;
b) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból fenntartott szervezet: az olyan szervezet, amelynek éves
költségvetését a jogviszony megszûnését megelõzõ adóévben külön-külön vagy együttesen számítva 50 százalékot
meghaladó mértékben állami önkormányzati vagy közalapítványi forrásból biztosítják;
c) állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból mûködési támogatásban részesített szervezet: az olyan szervezet,
amelynek éves költségvetéséhez a jogviszony megszûnését megelõzõ adóévben az állam, az önkormányzat vagy
a közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva 50 százalékot meghaladó mértékben nyújt mûködési
támogatást.”

2.  § (1) Ez a törvény 2010. december 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. január 1. napját követõen megszerzett
jövedelmekre kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépését megelõzõen elhunyt magánszemély különadójának megfizetésére az örökös nem
kötelezhetõ.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2010. évi CXXVI. törvény
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról*

Az Országgyûlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer mûködésének egységessé és
hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlõdése és színvonalának növelése, valamint
az ügyfél-centrikus területi államigazgatás meg valósítása érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. Értelmezõ rendelkezések

1.  § E törvény alkalmazásában
1. központi államigazgatási szervek területi szerve: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és

az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá tartozó központi
államigazgatási szerv bármely jogállású területi szerve,

2. rendvédelmi szerv: a Ksztv. szerinti rendvédelmi szerv, valamint annak területi szerve.

2. A fõvárosi és megyei kormányhivatal

2.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal mûködésének költségeit az Országgyûlés a költségvetési törvénynek a fõvárosi

és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítja.
(3) A megyei kormányhivatal székhelye a megyeszékhely városban, a fõvárosi kormányhivatal és a Pest megyei

kormányhivatal székhelye Budapesten van.

3.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl
(a továbbiakban: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekbõl (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) áll.

(2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján önálló feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervezeti egységekkel rendelkezhetnek.

(3) A törzshivatal és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek.
(4) A Kormány rendeletben állapítja meg a fõvárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodására vonatkozó szabályokat.

4.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratát a miniszterelnök adja ki.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs

miniszter, a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszter véleményének kikérésével
normatív utasításban adja ki.

3. A szakigazgatási szervek

5.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ szakigazgatási szerveket a Kormány
rendeletben állapítja meg.

(2) A szakigazgatási szerv, továbbá a törvény vagy kormányrendelet alapján a szakigazgatási szerv önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja.

4. A fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítása

6.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel a Kormány
a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter útján irányítja.

(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal tekintetében – a kormányhivatal alapítása, a kormánymegbízott kinevezése és
felmentése kivételével – a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott, valamint a hatékonysági és
a pénzügyi ellenõrzési hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter gyakorolja.

*  A törvényt az Országgyûlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Kormányrendelet a törzshivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival
összefüggésben a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerûségi
ellenõrzési hatáskörök közül egyeseket vagy ezek mindegyikét valamely, a Kormány által rendeletben meghatározott
központi államigazgatási szerv vezetõje gyakorolja.

(4) A szakigazgatási szerv tekintetében a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott, valamint
a törvényességi és a szakszerûségi ellenõrzési hatásköröket a Kormány által rendeletben meghatározott központi
államigazgatási szerv vezetõje (a továbbiakban: szakmai irányító szerv vezetõje) gyakorolja.

7.  § (1) A kormánymegbízott a szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét
a szakmai irányító szerv vezetõjének egyetértésével gyakorolja.

(2) Kormányrendelet a szakigazgatási szerv tekintetében rendelkezhet úgy, hogy a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés h) és i) pontja
szerinti hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter, valamint a szakmai irányító szerv vezetõje is
gyakorolhatja.

(3) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a szakmai irányító szerv vezetõjének közremûködésével a fõvárosi és
megyei kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerûségi ellenõrzést folytathat le.

(4) A szakmai irányító szerv vezetõje a szakigazgatási szerv tevékenysége tekintetében a közigazgatás-szervezésért
felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le.

8.  § A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter ellátja a központi államigazgatási szervek területi szervei feletti,
jogszabályban szereplõ, a fõvárosi és megyei kormányhivatal által végzett ellenõrzés szakmai irányítását, és ennek
keretében gyakorolja a szakmai irányító szerv vezetõjének jogait.

5. A fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatainak ellátása

9.  § A fõvárosi és megyei kormányhivatal Kormány által rendeletben meghatározott egyes funkcionális feladatait,
valamint azok irányítását a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el.

6. A fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetése

10.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti.
(2) A kormánymegbízottat a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. 

A kormánymegbízott felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a közigazgatás-szervezésért
felelõs miniszter gyakorolja.

(3) Kormánymegbízottá olyan büntetlen elõéletû személy nevezhetõ ki, aki az országgyûlési képviselõk választásán
választójoggal rendelkezik.

(4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.
(5) A kormánymegbízott megbízatása megszûnik:

a) a Kormány megbízatásának megszûnésével,

b) lemondásával,

c) felmentésével,

d) halálával,

e) választójogának elvesztésével,

f) összeférhetetlenségének megállapításával.
(6) Ha a kormánymegbízott megbízatása a Kormány megbízatásának megszûnésével szûnt meg, az új Kormány

megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

11.  § (1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati
képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester,
megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, kisebbségi önkormányzat elnöke és kisebbségi önkormányzati
képviselõ.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a kormánymegbízott országgyûlési
képviselõ legyen, valamint tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi
tevékenységet végezzen.
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(3) A kormánymegbízott illetményét a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter – legfeljebb a köztisztviselõi
illetményalap 28-szorosában – állapítja meg.

(4) A kormánymegbízottra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló
2010. évi LVIII. törvény helyettes államtitkárra vonatkozó rendelkezéseit kell az illetménypótlékra és
illetménykiegészítésre vonatkozó szabályok kivételével alkalmazni.

12.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét fõigazgató vezeti.
(2) A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a fõigazgató helyettesíti.
(3) A fõigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel.

A fõigazgató felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása
kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

(4) Fõigazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és legalább 5 év vezetõi gyakorlattal
rendelkezik.

(5) A fõigazgató minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.

13.  § (1) A fõigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.
(2) Az igazgatót a fõigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az igazgató felett – a kinevezés,

a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja.

(3) Igazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év
közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(4) Az igazgató minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású, határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.

7. A szakigazgatási szerv vezetése

14.  § (1) A szakigazgatási szerv vezetõje vezetõi munkakörbe történõ kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai irányító szerv
vezetõjének egyetértése szükséges.

(2) A szakigazgatási szerv vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre kinevezett
kormánytisztviselõ.

(3) A szakigazgatási szervek vezetõje feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

8. A munkáltatói jogok gyakorlása

15.  § (1) A törzshivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott
gyakorolja.

(2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv
vezetõje gyakorolja.

(3) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõjének kinevezni javasolt személyrõl a szakigazgatási szerv vezetõje
tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül
kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a szakigazgatási szervnél kormánytisztviselõnek.

9. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköre

16.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelõen összehangolja és
elõsegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását.

(2) A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi szervek feladataik ellátása során kötelesek
egymással és a kormányhivatallal együttmûködni. A fõvárosi és megyei kormányhivatal feladatainak teljesítése
érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetõitõl – az egyedi ügyek kivételével –
adatokat, felvilágosítást kérni.

(3) A központi államigazgatási szervek területi szervei – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével –, továbbá a területi
illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve
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az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen – szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával – a fõvárosi
és megyei kormányhivatal koordinációs jogkörébe tartoznak.

(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a területi illetékességgel
államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk
ellátott államigazgatási feladatokat érintõen – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
kivételével – a fõvárosi és megyei kormányhivatal ellenõrzési jogkörébe tartoznak.

(5) Ha a központi államigazgatási szerv területi szervének illetékessége a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi
területétõl eltérõ területre terjed ki, a fõvárosi és megyei kormányhivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti
fõvárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

17.  § (1) A fõvárosi és megyei államigazgatási kollégium a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatait elõsegítõ
állandó fóruma.

(2) Az államigazgatási kollégium vezetõje a kormánymegbízott, tagjai a fõvárosi és megyei kormányhivatal
törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetõi, a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenõrzési
jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõi, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A kormánymegbízott a fõvárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatainak elõsegítésére szükség esetén
fõvárosi, megyei koordinációs értekezletet hívhat össze.

18.  § A fõvárosi és megyei kormányhivatal véleményezi – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
kivételével – a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei

a) vezetõinek kinevezését és felmentését,

b) létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó
elõterjesztést,

c) foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó elõterjesztést, javaslatokat.

19.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével –
a Kormánynak alárendelt szervek bármely területi szervétõl, valamint a polgármestertõl és a jegyzõtõl az általuk
ellátott államigazgatási feladatokat érintõen, valamint a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más
szervtõl és személytõl bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedésérõl tájékoztatást kérhet, illetve – jogszabály eltérõ 
rendelkezése hiányában – az iratokba betekinthet.

(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél – törvénysértés észlelése esetén –
egyeztetõ eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást
kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel rendelkezõ miniszter eljárását kezdeményezi.

(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett
döntést hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörrel rendelkezõ miniszter egyidejû tájékoztatása mellett
kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét.

(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter javaslata alapján
a Kormány az Alkotmány 35.  § (4) bekezdése szerint jár el.

(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az általa megismerhetõ iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott tájékoztatás 
alapján tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1)–(4) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása
céljából addig az idõpontig jogosult, amíg az feladata ellátásához szükséges.

20.  § A fõvárosi és megyei kormányhivatal

a) döntés-elõkészítõ és javaslattevõ szervként közremûködik a Kormánynak az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés
l) pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 95.  § d) és e) pontjában, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek az Ötv. 96.  § c) és
d) pontjában, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszternek az Ötv. 96/A.  §-ában,
valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv. 97.  §-ában meghatározott feladatai ellátásában, a Kormánynak
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60/M.  §
c)–e) pontjában, a Kormány által kijelölt miniszternek a Nektv. 60/N.  § a) pontjában, valamint a feladat- és hatáskör 
szerinti miniszternek a Nektv. 60/O.  § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában,

b) a szakigazgatási szerveket érintõ funkcionális feladatokat lát el,
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c) – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével – ellenõrzési feladatokat lát el,
különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvény
végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerûségének ellenõrzésére,

d) – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével – gondoskodik a területi
államigazgatási szervek ellenõrzési tevékenységének összehangoltságáról,

e) közigazgatási informatikai közremûködõi tevékenységet lát el,

f) ügyfélszolgálatot mûködtethet,

g) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.

10. Záró rendelkezések

21.  § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörére, szervezetére, mûködésére és ellenõrzésére
vonatkozó részletes szabályokat,

b) a szakigazgatási szerveket,

c) a törzshivatal és a szakigazgatási szervek irányításának részletes szabályait,

d) a szakmai irányító szerv vezetõjét,

e) a fõvárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatait, valamint az azok irányítását ellátó szervet vagy
szerveket,

f) a fõvárosi és megyei kormányhivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályokat

rendeletben határozza meg.

22.  § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 27.  §, a 40.  §(1) és (4) bekezdése, a 42.  § és a 64. alcím az e törvény kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(3) A 89.  § 2010. december 31-én lép hatályba.
(4) Az 1–9., 11., 12., 14–19., 21–24., 26–41., 43–57., 59., 60., 62., 63. és 65. alcím, a 21.  §, a 23.  §, a 40.  § (2) és (3) bekezdése,

a 41.  §, a 69.  §, a 86–88.  §, a 103.  § (1) bekezdése és a 104.  § (1) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

23.  § (1) A megyei kormányhivatal a székhelye szerinti megyei közigazgatási hivatal általános jogutódja.
(2) A fõvárosi kormányhivatal a fõvárosi közigazgatási hivatal általános jogutódja.

24.  § (1) Az Igazságügyi Hivatalnál foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonya e törvény hatálybalépésével
egyidejûleg kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket a munkáltató
az átalakulást követõ tizenöt napon belül tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem alakul át az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya, ha a munkáltató
a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet kormánytisztviselõi jogviszonyt
az igazságügyi alkalmazottal. Ebben az esetben az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony a törvény erejénél fogva
e törvény hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik, az igazságügyi alkalmazott pedig az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28.  §-a szerinti végkielégítésre válik jogosulttá. A jogviszony
megszûnésérõl az igazságügyi alkalmazottat a munkáltatónak 15 napon belül írásban értesíteni kell.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, ha az igazságügyi alkalmazottal szemben
a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha
az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethetõ és ennek érdekében az igazságügyi alkalmazott a jogviszony
átalakulását megelõzõen intézkedik, és ezt igazolja.

(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony munkajogviszonnyá alakul át, ha
az igazságügyi alkalmazott a munkakörére tekintettel a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény
hatálya alá tartozó munkáltatóval nem állhat kormánytisztviselõi jogviszonyban. Ebben az esetben az igazságügyi
alkalmazott átalakulás utáni munkabére legfeljebb az azonos szolgálati idõvel rendelkezõ kormányzati ügykezelõ
alapilletményének megfelelõ összegben határozható meg azzal, hogy a havi munkabér megállapítása során
a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 19.  § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
illetménykiegészítéseket is figyelembe kell venni. Az illetmény összegével kapcsolatos tájékoztatást a jogviszony
átalakulást követõ 15 napon belül meg kell adni.
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(5) A jogviszony átalakulásának idõpontjában felmentési vagy lemondási idejét töltõ igazságügyi alkalmazott szolgálati
viszonya, illetve a jogviszonyát közös megegyezés alapján megszüntetõ igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya
nem alakul át kormánytisztviselõi jogviszonnyá.

25.  § (1) Az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony kormánytisztviselõi jogviszonnyá történõ átalakulását követõ tizenöt
napon belül az igazságügyi alkalmazottat a kormánytisztviselõi jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell
sorolni és illetményét meg kell állapítani.

(2) Az Igazságügyi Hivatal által vezetett személyi nyilvántartás adatait a munkáltatói jogkör gyakorlója a jogviszony
átalakulását követõ 15 napon belül köteles a közszolgálati alapnyilvántartásban átvezetni, és a személyi
nyilvántartásban szereplõ egyéb adatok megsemmisítésérõl gondoskodni.

(3) Határozatlan idõtartamú igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában –
határozatlan idõtartamú kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás
esetén a jogviszony teljes munkaidõs kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.

(4) Az átalakult jogviszony esetén a kormánytisztviselõ igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban töltött idejét úgy
kell tekinteni, mintha azt az államigazgatási szervnél töltötte volna el.

(5) A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselõ esetében a végkielégítés összegének a meghatározásánál szolgálati
viszonyban töltött idõként az igazságügyi és az ügyészi szerveknél megszakítás nélkül eltöltött idõ, az ismételten
létesített szolgálati viszony megszûnésekor pedig csak a korábbi végkielégítést követõen e szerveknél eltöltött idõ
vehetõ figyelembe. A pártfogó felügyelõ esetében szolgálati viszonyban töltött idõnek minõsül a gyámhivatalnál
megszakítás nélkül köztisztviselõként és más szervnél azonos jellegû munkakörben köztisztviselõként vagy
közalkalmazottként eltöltött idõ is. A Központi Kárrendezési Irodától (a továbbiakban: KKI) áthelyezett
kormánytisztviselõ esetében kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõnek minõsül a KKI-nál és jogelõdjénél
köztisztviselõként eltöltött idõ is.

(6) Az igazságügyi alkalmazott korábbi vezetõi beosztása e törvény hatálybalépésével egyidejûleg vezetõi munkakörré
alakul át; az Igazságügyi Hivatal

a) fõigazgatója helyettes államtitkári illetményre és juttatásra,

b) fõigazgató-helyettese fõosztályvezetõi illetményre,

c) fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-helyettese, igazgatója és igazgatóhelyettese fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre,

d) osztályvezetõje, osztályvezetõ-helyettese, titkárságvezetõje, pártfogói foglalkoztató vezetõje és csoportvezetõje
osztályvezetõi illetményre

jogosult.

26.  § (1) Ha az igazságügyi alkalmazott a korábbi jogviszonyok alapján a jubileumi jutalom valamely fokozatában részesült,
az ugyanazon fokozat szerinti jutalom ismételten nem illeti meg.

(2) Ha a jogviszony átalakulása idõpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a munkavállalói
kereset elbírálásánál a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

27.  § E törvény 64. alcíme az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény módosítása

28.  § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 339.  § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja:]
„o) a vagyonátadó bizottságnak, illetve a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének
a vagyonátadás és a használat tárgyában hozott határozatát,”

29.  § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 339/A.  §-ában a „hatályban volt” szövegrész helyébe
az „alkalmazandó” szöveg lép.
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12. A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról  szóló
1952. évi 22. törvényerejû rendelet módosítása

30.  § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról  szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet a következõ 35.  §-sal egészül ki:
„35.  § A Pp.-nek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 29.  §-ával
módosított 339/A.  §-a a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazandó.”

13. A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény módosítása

31.  § Hatályát veszti a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény 137.  § 1. pont k) alpontja.

14. A nemzetközi magánjogról  szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet módosítása

32.  § A nemzetközi magánjogról  szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet 38.  § (1) és (3) bekezdésében, 41/A.  §
(3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

15. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl  szóló 1982. évi 17. törvényerejû
rendelet módosítása

33.  § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl  szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 3.  §
(1)–(2) bekezdésében, 23.  § (3) bekezdésében, 26/D.  § (3) bekezdésében, 41/B.  § (3) bekezdés d) pontjában, 41/C.  §
(2) bekezdés c) pontjában, 41/D.  § (1) bekezdés a) pontjában, 41/D.  § (2) bekezdés b) pontjában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 41/D.  §
(1) bekezdés c) pontjában a „jogosultságot biztosító közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány
jogosultságot biztosító általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

16. A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény módosítása

34.  § A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 16.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szöveg lép.

17. Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény módosítása

35.  § Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 50.  § (1) bekezdésében a „bíróságok” szövegrészek helyébe
a „bíróságok és a közigazgatási hatóságok” szöveg lép.

18. Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról  szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása

36.  § Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról  szóló 1990. évi LVI. törvény 8.  §-ában a „betöltõ vagy államtitkár”
szövegrész helyébe a „betöltõ, államtitkár vagy kormánymegbízott” szöveg lép.

19. A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

37.  § (1) A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény a következõ 96/A.  §-sal egészül ki:
„96/A.  § A helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter
a) elõkészíti az Országgyûlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket,
b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen mûködõ helyi képviselõ-testület feloszlatására
vonatkozó országgyûlési elõterjesztés benyújtását.”

(2) A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 98.  §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:
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„A helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése”
(3) A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 107.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések

lépnek:
„(3) A külön törvényben meghatározott, állami tulajdonban levõ földek, erdõk, más ingatlanok, vizek, valamint
az összes természetvédelem alatt álló területek és mûemlékileg védett épületek, építmények, területek, továbbá
a közmûvek létesítményei, az (1) bekezdés b) pontjában említett szervezetek vagyonának önkormányzati tulajdonba
adásáról, az önkormányzat és a vállalatok közötti megosztásáról, valamint a vagyoni terhek rendezésérõl a Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve dönt.
(4) A vagyonátadásig a (3) bekezdésben említett vagyontárgyak csak a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve, illetve a természeti vagy mûemléki értékük  miatt védett vagyontárgyak esetében
a természetvédelemért, illetve a kultúráért felelõs miniszter hozzájárulásával forgalomképesek.”

(4) A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 107.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A helyi önkormányzat tulajdoni igénye 1995. április 1-jétõl bírósági eljárásban érvényesíthetõ.”

38.  § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 17.  § (2) bekezdésében a „Kormány által rendeletben kijelölt
szervnek (közigazgatási hivatal)” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs
szervnek” szöveg, 33/A.  § (1) bekezdés i) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 33/A.  § (7) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 42.  §
(3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 52.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 59.  §-ában a „helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter” szöveg, 63/C.  § 
(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 68/B.  § (2) bekezdésében a „fõvárosi vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 92/A.  § (1) bekezdésében az „a Belügyi
Közlönyben és a Cégközlönyben” szövegrész helyébe az „a Hivatalos Értesítõben” szöveg, 92/C.  § (6) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs
szervet” szöveg, 95.  § a) pontjában a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter” szöveg, a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 96.  § c) pontjában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 97.  §
a) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 98.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv, amely” szöveg, 98.  §
(3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 98.  § (4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 98.  § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 99.  § (1) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs
szervet” szöveg, 99.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 105.  §-ában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszterhez”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszterhez” szöveg, 107.  § (5) és
(6) bekezdésében a „vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

39.  § Hatályát veszti a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 11.  § (2) és (3) bekezdése, 92/A.  §
(1) bekezdésében az „államháztartásért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által
meghatározott” szövegrész, 96.  § a) és b) pontja, 98.  § (1) bekezdése, 98.  § (2) bekezdés c) pontja, 100.  §-a, 103.  §
(3) bekezdése és 109.  §-a.
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20. Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

40.  § (1) Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.  § (2) bekezdése a következõ 36. ponttal egészül ki:
[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:]
„36. az európai területi együttmûködési csoportosulásban történõ részvétel jóváhagyására irányuló eljárás.”

(2) Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 67.  §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) A hatósági eljárásért fizetendõ díjat megállapító jogszabály – az egyéb eljárási költségek tételes megjelölésével –
rendelkezhet úgy, hogy a díj mértékébe egyes, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény
szerinti eljárási költségek beleszámítanak. A hatósági eljárásért fizetendõ díjat megállapító jogszabály – a díj
összegének átalányjelleggel  való megállapítása mellett – rendelkezhet úgy, hogy a díjba valamennyi, a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény szerinti eljárási költség beleszámít.
(3b) A díj összegének alapjául szolgáló költségszámítást a szakmai tevékenység irányításáért felelõs miniszter az általa
vezetett minisztérium, valamint az eljáró hatóság a saját honlapján közzéteszi.”

(3) Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény a következõ 99/A.  §-sal egészül ki:
„99/A.  § E törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény
20. alcímével megállapított 67.  § (3a) és (3b) bekezdését, valamint módosított 67.  § (2) bekezdését a módosítások
hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

(4) Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény a következõ 99/B.  §-sal egészül ki:
„99/B.  § A Mellékletnek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény
20. alcímével hatályon kívül helyezett XV. pont 3. alpontját a hatályvesztést megelõzõen indult eljárásokban
alkalmazni kell.”

41.  § Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 67.  § (2) bekezdésében az „az érdekelt” szövegrész helyébe az „a szakmai
tevékenység irányításáért felelõs” szöveg lép.

42.  § Hatályát veszti az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 57.  § (1) bekezdés e) pontjában a „ , valamint az európai
területi együttmûködési csoportosulásban történõ részvétel jóváhagyására irányuló eljárás” szövegrész és a Melléklet
XV. pont 3. alpontja.

21. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl  szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

43.  § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek
feladat- és hatásköreirõl  szóló 1991. évi XX. törvény 17.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szöveg, 145.  § (3) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg,
145.  § (5) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

22. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl  szóló 1991. évi XXXII. törvény
módosítása

44.  § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl  szóló 1991. évi XXXII. törvény 16.  § (1) bekezdésében
a „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságok” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének” szöveg, 16.  § (4) bekezdésében „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságot” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg lép.
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23. Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról  szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása

45.  § (1) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról  szóló 1991. évi XXXIII. törvény
28.  §-át megelõzõ III. fejezetcím helyébe a következõ fejezetcím lép:

„A VAGYONÁTADÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI”
(2) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról  szóló 1991. évi XXXIII. törvény

31.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31.  § A polgármester, fõpolgármester és a megyei közgyûlés elnöke a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve kérésére rendelkezésre bocsátja a döntéséhez szükséges adatokat, iratokat.”

(3) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról  szóló 1991. évi XXXIII. törvény
35.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a vagyon önkormányzat tulajdonába adásáról
és az önkormányzat tulajdonjogának más önkormányzat, illetve állam részére történõ átadásáról, valamint
a használati jog átadásáról hozott hatósági határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.”

(4) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról  szóló 1991. évi XXXIII. törvény
54.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottság megszûnik, feladatait 2011. január 1-jét követõen a Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve látja el.
(3) A megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottságok elõtt folyamatban lévõ ügyekben, továbbá ha a bíróság
a vagyonátadó bizottság döntését hatályon kívül helyezi és az eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi, akkor
a megismételt eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve jár el.”

46.  § Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról  szóló 1991. évi XXXIII. törvény
1.  § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) vagyonátadó bizottság (a továbbiakban: bizottság)” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 2.  § (1) bekezdésében a „bizottság” szövegrész 
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 2.  § (5) bekezdésében a „fõvárosi
vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg,
3.  § (1) és (2) bekezdésében, 5.  § (1) és (2) bekezdésében, 7.  § (1) és (2) bekezdésében, 8.  § (3) bekezdésében, 9.  § (1) és
(2) bekezdésében, 10.  § (5) bekezdésében, 11.  § (1), (3)–(5) bekezdésében, 12.  § (4)–(6) bekezdésében, 14.  §
(1) bekezdésében, 15.  §-ában, 19.  § (1) bekezdésében, 21.  § (2) bekezdésében, 22.  § (2) bekezdésében, 24.  § (1) és
(2) bekezdésében, 25.  § (1) bekezdésében, 26.  § (2) bekezdésében, 27.  § (3) bekezdésében, 28.  § (1), (2) és
(4) bekezdésében, 29.  § (1)–(3) bekezdésében, 30.  §-ában, 33.  § (2) bekezdésében, 34.  § (1) bekezdésében, 35.  §
(1) bekezdésében, 40.  § (1) bekezdésében, 43.  § (1), (2) és (5) bekezdésében, 44.  § (1) bekezdésében, 47.  §
(1) bekezdésében, 49.  §-ában, 50.  §-ában a „bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében, 26.  § (1) bekezdésében, 32.  §-ában, 33.  § (1) bekezdésében
a „bizottság” szövegrészek helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 44.  §
(2) bekezdésében a „vagyonátadó bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

24. A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

47.  § A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.  § (4) bekezdésében az „és a közigazgatási hivatalnál”
szövegrész helyébe az „ , a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél és a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnél” szöveg, 30/B.  § (1) bekezdés c) pontjában, 64/A.  §-ában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 30/B.  § (4) és
(7) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõ szerv” szöveg, 62.  § (4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szervei” szöveg, az „ellenõrzi” szövegrész helyébe az „ellenõrzik” szöveg,
63.  § (1) bekezdés k) pontjában, 63.  § (2) bekezdés d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.
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25. A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

48.  § (1) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A közalkalmazotti jogviszony megszûnik:]
„d) a 22. (16) bekezdésében és a 25/A.  § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha törvény így
rendelkezik,”

(2) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény a következõ 25/D.  §-sal egészül ki:
„25/D.  § Külön törvény rendelkezik a közalkalmazott jogviszonyának átalakulásáról abban az esetben, amikor
jogszabály rendelkezése folytán a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi
erõforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) szervezeti vagy jogállás változása  miatt
a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló törvény hatálya alá kerül.”

26. Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

49.  § Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.  § (2) bekezdésében a „kormányhivatalét” szövegrész helyébe
a „kormányhivatalét, valamint a fõvárosi, megyei kormányhivatalét” szöveg lép.

27. Az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról
 szóló 1992. évi LV. törvény módosítása

50.  § Hatályát veszti az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról  szóló
1992. évi LV. törvény 13.  § (2) bekezdése.

28. A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló 1992. évi LXIII. törvény
módosítása

51.  § A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló 1992. évi LXIII. törvény 25.  §-a
a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az adatvédelmi biztos a (4) bekezdésben szabályozott eljárásában határozatot hoz, az e törvényben nem
szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárásról  szóló törvényt – az elektronikus kapcsolattartásra és
a felügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezések kivételével – alkalmazni kell.”

52.  § A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló 1992. évi LXIII. törvény 24/A.  §
(1) bekezdésében az „intézkedéseire” szövegrész helyébe az „intézkedéseire – a 25.  § (6) bekezdésében foglalt
kivétellel –” szöveg lép.

29. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása

53.  § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 6.  § (1) bekezdésében, 8.  §
(1) és (2) bekezdésében, 14.  § k) pontjában, 30.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 30.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal vezetõje közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervénél annak vezetõje” szöveg lép.

30. A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

54.  § A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38.  § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.
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31. A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

55.  § A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 4/A.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 24.  § (4) bekezdés e) pontjában
a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének”
szöveg lép.

32. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása

56.  § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29.  § (2) és (3) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 30/B.  §
(4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 30/F.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 30/O.  § (1) bekezdésében, 60/H.  §
(1) bekezdésében, 60/I.  § (1)–(4) bekezdésében, 60/J.  § (1), (2) és (4) bekezdésében, 60/M.  § b) pontjában
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, 60/H.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „ , a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 60/J.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatalt” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervet” szöveg, 62.  § (1) bekezdésében
a „közgazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg lép.

33. A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

57.  § A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 84.  § (10) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 84.  § (3) bekezdésében és 93.  §
(4) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szervnél” szöveg lép.

34. A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

58.  § A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.  § (8) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 34.  § (1) bekezdésében a „határozatban”
szövegrész helyébe a „határozatban vagy végzésben” szöveg lép.

35. A termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

59.  § A termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 88.  § (1) bekezdésében az „az ingatlan fekvése szerint illetékes közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe az „a Kormány ingatlan fekvése szerint illetékes általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének az” szöveg, 88.  § (2) bekezdésében, 88/A.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének az” szöveg, 88/C.  § (1) és
(2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

36. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról 
 szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

60.  § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi
LXIV. törvény 7.  § (1) bekezdésében, 13.  § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.
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37. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl  szóló 1994. évi LXXX. törvény
módosítása

61.  § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl  szóló 1994. évi LXXX. törvény 94/C.  § (1) bekezdés
b) pontjában, 94/C.  § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szervénél” szöveg lép.

38. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény
módosítása

62.  § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.  § (1) bekezdés
c) pontjában a „területileg illetékes közigazgatási hivatallal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervével” szöveg lép.

39. A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

63.  § A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint
7.  §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Külföldi állami légi jármûnek a magyar légtérbe  való berepülése iránti kérelmet – a (3) és (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – a külpolitikáért felelõs miniszternek kell benyújtani. A külpolitikáért felelõs miniszter egyetértése esetén
a kérelmet továbbítja a légiközlekedési hatóságnak.
(1a) A légiközlekedési hatóság a külpolitikáért felelõs miniszter, a katonai légügyi hatóság, továbbá a magyar légtér
igénybevételérõl  szóló kormányrendeletben megjelölt polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
hozzájárulásával engedélyezi a külföldi állami légi jármûnek a magyar légtérbe  való berepülését.
(1b) A légiközlekedési hatóság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.”

40. A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

64.  § A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 10.  § (3) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 10/A.  §
(4) bekezdésében a „felett a közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „felett a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, az „esetében a közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe az „esetében a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 10/D.  § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,
10/G.  § (2) bekezdésében, 12.  § (7) bekezdésében, 15.  § (11) és (15) bekezdésében, 15/B.  § (10) és (13) bekezdésében,
16.  § (10)–(12) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 16.  § (13) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 16.  § (12) és (16) bekezdésében a „közigazgatási hivatalt”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg, 16.  § (14) bekezdésében,
23/C.  § (7) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 27.  § (1) bekezdés n) pontjában a „közigazgatási hivataloknak” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg lép.

41. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

65.  § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény 5.  § (5) bekezdésében, 10.  §
(4) bekezdés a) pontjában, 14.  § (2) bekezdés g) pontjában a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervet” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” 
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.
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42. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

66.  § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1.  § (1) bekezdés c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény hatálya]
„c) az igazságügyi szakértõi intézménnyel (a továbbiakban: egyéb igazságügyi szerv)”
[létesített szolgálati jogviszonyra (a továbbiakban: szolgálati jogviszony) terjed ki.]

67.  § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény 19.  § (1) bekezdése a következõ
h) ponttal egészül ki:
[A szolgálati viszony megszûnik]
„h) külön törvény rendelkezése folytán.”

68.  § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28.  § (2) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A végkielégítés összegének a meghatározásánál szolgálati viszonyban töltött idõként az igazságügyi és az ügyészi
szerveknél megszakítás nélkül eltöltött idõ, az ismételten létesített szolgálati viszony megszûnésekor pedig csak
a korábbi végkielégítést követõen e szerveknél eltöltött idõ vehetõ figyelembe. A Központi Kárrendezési Irodától
(a továbbiakban: KKI) áthelyezett igazságügyi alkalmazott esetében szolgálati viszonyban töltött idõnek minõsül
a KKI-nál és jogelõdjénél köztisztviselõként eltöltött idõ is.”

69.  § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény 103/A.  § (1) bekezdés
c) pontjában a „közigazgatási hivataloknál” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervénél” szöveg, 103/A.  § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél” szöveg lép.

70.  § Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a) 2.  § (2) bekezdés b) pontja,

b) 4/A.  §-a,

c) 6.  § (1) bekezdésében az „a pártfogó felügyelõi asszisztens,” szövegrész,

d) 11.  § (5) bekezdésében az „és pártfogó felügyelõnek” szövegrész,

e) 13.  § (2) bekezdése,

f) 13.  § (5) bekezdésében, 97.  § (2) bekezdésében, 103.  § (1) bekezdésében, 113.  § (1) bekezdésében és 4.
mellékletében az „a pártfogó felügyelõ,” szövegrész,

g) 100.  § (3) bekezdésében az „– a pártfogó felügyelõ esetében a gyámhivatalnál köztisztviselõként, illetve más
szervnél azonos jellegû munkakörben köztisztviselõként vagy közalkalmazottként –,” szövegrész,

h) 103/A.  § (2) bekezdésében az „és a pártfogó felügyelõ” szövegrész,

i) 106.  §-ában a „ , pártfogó felügyelõ” szövegrész,

j) 127.  §-a,

k) 135.  § (3) bekezdés b) pontjában a „ , valamint feladatkörükben a kárpótlásért felelõs miniszter és
az áldozatsegítésért felelõs miniszter” szövegrész.

43. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

71.  § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.  § (12) bekezdésében a „közigazgatási
hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 27.  §
(1) és (10) bekezdésében, 30.  § (7) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

44. A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény módosítása

72.  § A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény 22.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.

12. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1537



45. A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl  szóló
1997. évi CXXXII. törvény módosítása

73.  § A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl  szóló 1997. évi
CXXXII. törvény 17.  § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „Kormány általános hatáskörû 
területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

46. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. törvény
módosítása

74.  § A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. törvény 13.  § (3) bekezdés
d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 13.  § (4) bekezdésében, 20.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg, 20.  § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg lép.

47. Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

75.  § Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 52.  § (1) bekezdés h) pontjában a „közigazgatási hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg lép.

48. A területszervezési eljárásról  szóló 1999. évi XLI. törvény módosítása

76.  § A területszervezési eljárásról  szóló 1999. évi XLI. törvény 6.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg, 18.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.

49. A szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása

77.  § A szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény 116.  § (2) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

50. A közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

78.  § A közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6.  §-ában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

51. A hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

79.  § A hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 39.  § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.

52. A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl  szóló 2000. évi XCVI. törvény
módosítása

80.  § A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl  szóló 2000. évi XCVI. törvény 4.  § (2) bekezdés
c) pontjában a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szervnek” szöveg, 5.  § b) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek a” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.
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53. Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

81.  § Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 11.  § (1) bekezdés f) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg, 116.  § (5) bekezdésében
a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez”
szöveg, 116.  § (6) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervének a” szöveg lép.

54. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

82.  § A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17.  § (10) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

55. A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

83.  § A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény 327.  § (1) bekezdés d) pontjában a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve és a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg lép.

56. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény módosítása

84.  § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 28.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási
hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez” szöveg, 29.  §
(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 55.  § (4) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a” szöveg lép.

57. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény
módosítása

85.  § A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény 7.  § (3) bekezdés
d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért
felelõs szerv” szöveg, 7.  § (6) bekezdésében, 12.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek” szöveg 12.  § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv”
szöveg lép.

58. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása

86.  § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 8.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„8.  § Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevõje – e törvény keretei
között – az egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat.”

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 12.  § (3) bekezdés
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a hatósági ügy intézésére
hatáskörrel rendelkezõ]
„e) törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet,
köztestület vagy személy.”
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(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 13.  § (2) bekezdése
a következõ g)–i) pontokkal egészül ki:
[E törvény rendelkezéseit]
„g) az atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben,
h) a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban, valamint
i) a társadalombiztosítás ellátásaival kapcsolatos eljárásban”
[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.]

(4) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 16.  § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Jogszabály lehetõvé teheti, hogy a jogerõs határozat alapján jogosított ügyfél helyébe jogutódja lépjen. Ha
a jogerõs határozattal megállapított kötelezettség tekintetében a kötelezett helyébe jogutód lép, számára – indokolt
kérelmére új teljesítési határidõ megállapításával – lehetõséget kell biztosítani a kötelezettség önkéntes teljesítésére.”

(5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 16.  § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A jogutódlás, valamint az új teljesítési határidõ megállapítása kérdésében hozott végzést az ügyféllel közölni kell.
A jogutódlás tárgyában hozott és az új teljesítési határidõ megállapítását megtagadó végzés ellen önálló
fellebbezésnek van helye.”

(6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A.  § (5) bekezdése 
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Döntés közlése kivételével a hatóságok elektronikus levélben és telefonon is tarthatnak egymással kapcsolatot.”

(7) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 32.  § (8) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidõ megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor
az ügyintézési határidõ kivételével újra kezdõdik. A felfüggesztés idõtartama alatt megtett valamennyi eljárási
cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak.”

(8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 33.  § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt eljárásban 
az ügyintézési határidõ az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követõ napon kezdõdik.
A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni.”

(9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 39/A.  § (1) bekezdése 
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Erre irányuló indokolt kérelem esetén a hatóság elrendeli a tanú, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és a hivatalbóli
eljárást kezdeményezõ személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az adatok
zárt kezelése iránti kérelmet elõterjesztõ  valószínûsíti, hogy õt az eljárásban  való közremûködése  miatt súlyosan
hátrányos következmény érheti. A végzést kizárólag a kérelmet elõterjesztõvel kell közölni.”

(10) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 42.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti,
továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, hatósági közvetítõként, az ügyfél képviselõjeként, hatósági tanúként
vagy szakértõként járt el, valamint a szemletárgy birtokosa.”

(11) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 43.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint 43.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A kizárás tárgyában a hatóság vezetõje dönt, szükség esetén más ügyintézõt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy
meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintézõ járt el. A kizárás tárgyában
hozott végzést az ügyféllel közölni kell.
(2a) A hatóság vezetõje a kizárásról az eljárás megindításáról  való értesítést megelõzõen végzés kibocsátása nélkül
dönt.”

(12) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 46.  §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az idézés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.”
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(13) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 47.  §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az idézett személy kora, egészségügyi állapota, mozgásszervi fogyatékossága vagy más ok  miatt a hatóság elõtt 
nem képes megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén kell meghallgatni.”

(14) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 48.  §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elõvezetés elrendelése ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.”

(15) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 50/A.  §-a a következõ 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A lefoglalást elrendelõ, valamint a lefoglalás megszüntetése iránti kérelmet elutasító végzés ellen önálló
fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya.”

(16) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 53.  §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a tanú a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének a következményekre  való figyelmeztetés ellenére nem tesz
eleget, eljárási bírsággal sújtható.”

(17) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 61.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon történõ megszegése esetén eljárási
bírság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje egyébként rosszhiszemûen jár el,
a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi.”

(18) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 65.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A napokban vagy munkanapokban megállapított határidõbe nem számít bele a határidõ kezdetére okot adó
cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény
kifüggesztésének és levételének a napja.”

(19) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 69.  § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hatóság a 68.  § szerinti személy kérelmére – annak vizsgálata mellett, hogy az (1)–(3) bekezdés szerinti okok
a kérelem elbírálásakor fennállnak-e – az iratbetekintést biztosítja, vagy végzésben dönt az iratbetekintési kérelem
elutasításáról. A végzés ellen az iratbetekintést kérõ személy önálló fellebbezéssel élhet.”

(20) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény a következõ
69/B.  §-sal egészül ki:
„69/B.  § Ha a hatóság hivatalból nem tudja megállapítani, hogy az iratbetekintési kérelem benyújtásakor
az iratbetekintés 69.  § (2) bekezdés szerinti korlátozásának az okai fennállnak-e, az üzleti és más méltányolható
magánérdek alapján védelemre jogosultat nyilatkozattételre hívja fel. Az iratbetekintés nem tagadható meg, ha
a jogosult határidõben nem nyilatkozik.”

(21) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 72.  § (1) bekezdés
e) pont ee) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A határozatnak – ha jogszabály további követelményt nem állapít meg – tartalmaznia kell az indokolásban]
„ee) az ügyintézési határidõ túllépése esetén az ügyintézési határidõ leteltének napját, valamint az arról  szóló
tájékoztatást, hogy az ügyintézési határidõt mely, az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevõjének felróható okból
nem tartotta be, vagy hogy a 33/A.  § alkalmazásának van helye,”

(22) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 72.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végzésnek – ha jogszabály további követelményt nem állapít meg – tartalmaznia kell az (1) bekezdés
a)–c) pontjában, d) pont da), df) és dg) alpontjában, e) pont ec), ef) és eg) alpontjában, f) és g) pontjában
meghatározott tartalmi elemeket. Az eljárást megszüntetõ végzésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés d) pont
dc)–de) alpontjában, valamint e) pont ee) alpontjában meghatározott tartalmi elemeket is.”
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(23) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 72.  § (4) és
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Indokolást és jogorvoslatról  való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerûsített döntés hozható, ha
a) a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekû ügyfél, vagy a döntés
az ellenérdekû ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy
b) az kizárólag valamely eljárási cselekmény idõpontját határozza meg.
(5) Az egyezséget jóváhagyó egyszerûsített döntésbõl mellõzhetõ az indokolás.”

(24) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 78.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végzést azzal kell közölni, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, valamint azzal, akinek az jogát vagy jogos
érdekét érinti, továbbá jogszabályban meghatározott személlyel vagy szervvel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy
alkalommal külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésrõl.”

(25) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény a következõ
78/A.  §-sal egészül ki:
„78/A.  § Az ügyfelet kérelmére a hatóság – a döntés közlésérõl  való gondoskodással egyidejûleg – elektronikus
levélben tájékoztatja
a) – a 39/A.  § alapján hozott végzés kivételével – a vele nem közlendõ végzések, valamint
b) a vele postai vagy hirdetményi úton közlendõ döntések
szövegérõl.”

(26) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 81/A.  §-a a következõ 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavítandó döntést közölték.”

(27) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 81/B.  §-a a következõ 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendõ döntést közölték.”

(28) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 86.  §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány által rendeletben meghatározott hatósági nyilvántartások tekintetében az ügyfél jogosult a rá
vonatkozó adatok megváltozását az integrált ügyfélszolgálati irodánál bejelenteni. Az integrált ügyfélszolgálati iroda
a változásbejelentést továbbítja a hatósági nyilvántartást vezetõ hatósághoz, amely a (3) bekezdés alapján jár el.”

(29) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény a következõ 93.  §-sal
egészül ki:
„93.  § Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés eredményeként megállapítja, hogy az ellenõrzés megindításáról értesített
ügyfél nem sértette meg a jogszabályokban és a hatósági határozatban foglalt elõírásokat, errõl az ügyfelet értesíti.”

(30) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 102.  § (5) és
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak.
(6) Ha az ügyfél rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõségének, telefonszámának vagy elektronikus
levélcímének megadásával elõ zetesen kérte, az elsõ fokú döntést hozó hatóság a fellebbezés és az iratok
felterjesztését követõen értesíti a nem fellebbezõ ügyfelet arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem
vált jogerõssé.”

(31) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 105.  § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti döntést közölni kell a fellebbezõvel és azzal, akivel az elsõ fokú döntést közölték.”

(32) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 114.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy
visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték.”
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(33) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 115.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Szükség esetén
a felügyeleti szerv a jogszabálysértõ döntést végzésben megsemmisíti, és új eljárásra utasítja az ügyben eljárt
hatóságot. A döntést közölni kell azzal, akivel a jogszabálysértõ döntést közölték.”

(34) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 117.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak az egyedi ügyben történõ
alkalmazhatósága visszamenõleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak, és az ügyben bírósági
felülvizsgálatra nem került sor, a jogerõs határozatot hozó hatóság felügyeleti szerve a határozatot határozatában
megváltoztatja vagy megsemmisíti. Szükség esetén a felügyeleti szerv végzésben semmisíti meg a döntést és utasítja
új eljárásra az ügyben eljárt hatóságot. A döntést közölni kell azzal, akivel a megváltoztatott vagy megsemmisített
döntést közölték.”

(35) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 156.  §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ügyfél nem kötelezhetõ olyan eljárási költség elõlegezésére és viselésére, amelyet a díj tartalmaz.”

(36) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 159.  § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A költségmentesség a kérelem elõterjesztésétõl kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed
ki. Az ügyfél által elsõ alkalommal elõterjesztett költségmentesség iránti kérelem benyújtásától a költségmentességrõl 
 szóló döntés jogerõre emelkedéséig terjedõ idõszakban felmerült olyan eljárási költséget, amelynek elõlegezése
az ügyfelet terhelné, a hatóság elõlegezi.”

(37) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 172.  § i) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„i) irat, okirat, közokirat, magánokirat: a Polgári perrendtartásról  szóló törvény szerinti irat, okirat, közokirat és
magánokirat;”

(38) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § (3) bekezdése
a következõ a) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
„a) a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter, hogy az irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ
adatok körét – az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.”

(39) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az integrált ügyfélszolgálati irodát vagy irodákat rendeletben jelölje ki,
valamint meghatározza feladat- és hatáskörüket.”

87.  § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 5.  §
(4) bekezdésében az „ügyfelekkel” szövegrész helyébe az „érintettekkel” szöveg, 12.  § (4) bekezdésében a „nem
közigazgatási feladat ellátására létrehozott” szövegrész helyébe az „egyéb” szöveg, 15.  § (6) bekezdésében az „ügyféli
jogok” szövegrész helyébe az „eljárás megindításáról szabályszerûen értesített ügyfél ügyféli jogainak” szöveg, a „részt 
vesz” szövegrész helyébe a „nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be” szöveg, 15.  § (7) bekezdésében a „vizsgálhatja”
szövegrész helyébe a „vizsgálja” szöveg, 16.  § (4) bekezdésében a „döntése” szövegrész helyébe a „végzése” szöveg,
20.  § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 20.  § (6) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 20.  § (8) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szöveg, 21.  § (1) bekezdés
c) pontjában az „engedélyhez vagy bejelentéshez kötött” szövegrész helyébe az „ügy tárgyát képezõ” szöveg, 21.  §
(6) bekezdésében a „megszüntetõ” szövegrész helyébe a „megszüntetõ végzés” szöveg, 23.  § (3) bekezdés
a) pontjában a „vita eldöntését kérõ hatóság mûködési területe szerint illetékes közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „Kormánynak a vita eldöntését kérõ hatóság mûködési területe szerint illetékes általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 23.  § (5) bekezdésében a „megszüntetõ végzés” szövegrész helyébe a „megszüntetõ
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végzés és a döntést visszavonó döntés” szöveg, 26.  § (5) bekezdésében a „rendelkezésre” szövegrész helyébe
a „rendelkezésre, és a hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartás nem kizárt” szöveg, 28/A.  § (3) bekezdésében
a „választ” szövegrész helyébe a „választ, továbbá akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási
forma alkalmazását, ha az ügyfél visszaélésszerûen kívánja azt igénybe venni” szöveg, 28/B.  § (4) bekezdésében
az „ügyfél köteles” szövegrész helyébe az „ügyfél akkor köteles” szöveg, 29.  § (11) bekezdésében a „végzésben értesíti”
szövegrész helyébe az „értesítést küld” szöveg, az „azt” szövegrész helyébe az „annak” szöveg, az „ügyfelet” szövegrész 
helyébe az „ügyfélnek” szöveg, 33.  § (1) bekezdésében a „teljesítésének” szövegrész helyébe a „teljesítésének vagy
végzés meghozatalának” szöveg, a „teljesítse” szövegrész helyébe a „teljesítse vagy a végzést meghozza” szöveg, 33.  §
(2) bekezdésében az „a határozatot vagy az eljárást megszüntetõ végzést soron kívül kell meghozni” szövegrész
helyébe az „az ügyet soron kívül kell elintézni” szöveg, 33.  § (5) bekezdésében a „megérkezése napján” szövegrész
helyébe a „megérkezését követõ napon” szöveg, 33/A.  § (1) bekezdésében az „elsõ fokú eljárás megindítására irányuló
kérelmet benyújtó ügyfél által” szövegrész helyébe az „ügyfél által az eljárás lefolytatásáért” szöveg, 33/A.  §
(2) bekezdésében a „költségvetésnek fizeti meg” szövegrész helyébe a „költségvetésnek – az államháztartásért felelõs
miniszter által közzétett számlaszámra – fizeti meg” szöveg, 33/A.  § (4) bekezdésében a „kötelezi” szövegrész helyébe
a „kötelezi, és errõl a kérelmezõ ügyfelet értesíti” szöveg, 38.  § (1) bekezdésében a „vagy ha jogszabály” szövegrész
helyébe az „a Kormány által rendeletben meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálati irodánál, vagy ha
jogszabály” szöveg, 38.  § (2) bekezdésében a „Törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyébe a „Jogszabály”
szöveg, 38/A.  § (2) bekezdésében a „megérkezése napján” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ napon”
szöveg, 38/A.  § (3) bekezdés b) pontjában a „megvizsgálja” szövegrész helyébe az „a 37.  § (2) bekezdésének
megfelelõen megvizsgálja” szöveg, 38/A.  § (3) bekezdés c) pontjában a „c) és g)” szövegrész helyébe a „c), d), f) és g)”
szöveg, 38/B.  § (1) bekezdésében az „az eljáró” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ”
szöveg, 38/C.  §-ában a „vagy az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél hozzájárulása alapján
törvényben meghatározott” szövegrész helyébe az „alapján törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
módon erre feljogosított” szöveg, 41.  § (8) bekezdésében a „hatósági közvetítõk közigazgatási hivatal által” szövegrész 
helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a hatósági közvetítõkrõl” szöveg, 42.  §
(2) bekezdésében az „elintézésben” szövegrész helyébe az „elintézésében” szöveg, 50.  § (5) bekezdésében
a „beszerzését” szövegrész helyébe a „kikérését” szöveg, 59.  § (5) bekezdésében a „felvilágosítással” szövegrész
helyébe a „felvilágosítással vagy más módon” szöveg, 64.  § (1) bekezdésében az „elrendeli,” szövegrész helyébe
az „elrendeli vagy – ha a hatóság tárgyalást tart – a tárgyaláson” szöveg, 70.  § (2) bekezdésében az „ügyfél már”
szövegrész helyébe az „ügyfél számára már” szöveg, a „megismert” szövegrész helyébe az „a hatóság biztosította,
hogy megismerjen” szöveg, az „állt” szövegrész helyébe az „álljon” szöveg, 72.  § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában
az „ügyfél” szövegrész helyébe az „ügyfél vagy központi költségvetés” szöveg, 73.  § (2) bekezdésében
a „dokumentumban” szövegrészek helyébe az „okiratban” szöveg, 73.  § (3) bekezdésében a „dokumentumba”
szövegrészek helyébe az „okiratba” szöveg, 77.  § (2) bekezdésében a „megszegi,” szövegrész helyébe a „megszegi,
törvény eltérõ rendelkezése hiányában” szöveg, 85.  § (1) bekezdésében az „esetben” szövegrész helyébe az „esetben
és adattartalommal” szöveg, 94.  § (1) bekezdés c) pontjában a „megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkezõ
hatóságot” szövegrész helyébe az „a jegyzõkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének
megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ hatóság eljárását” szöveg, 94.  § (2) bekezdés b) pontjában
a „vagyonbiztonságot” szövegrész helyébe a „nemzetbiztonságot, a vagyonbiztonságot” szöveg, 100.  §
(2) bekezdésében a „c)–e)” szövegrész helyébe a „c) és e)” szöveg, 103.  § (3) bekezdésében a „módosíthatja” szövegrész 
helyébe a „módosítja” szöveg, 104.  § (2) bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalást” szövegrész helyébe
az „eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását” szöveg, a „másodfokú szakhatóságot” szövegrész helyébe az „a
másodfokú eljárásban szakhatóságot” szöveg, 105.  § (7) bekezdésében az „a döntés meghozatalát” szövegrész
helyébe az „az (1)–(3) bekezdés szerinti döntés meghozatalát” szöveg, 106.  § (4) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 107.  §
(2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg, 109.  § (1) bekezdésében a „hatóság elleni” szövegrész helyébe a „hatóság,
képviselõ-testület által hozott határozat esetében a helyi önkormányzat elleni” szöveg, 109.  § (2) bekezdésében a „ha
a végzést miniszter, autonóm államigazgatási szerv vagy kormányhivatal vezetõje vagy – törvény vagy
kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – ha” szövegrész helyébe a „– törvény vagy kormányrendelet eltérõ
rendelkezése hiányában – ha a végzést” szöveg, 112.  § (3) bekezdésében a „jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét”
szövegrész helyébe a „jogát vagy jogos érdekét” szöveg, 112.  § (6) bekezdésében a „döntés ellen” szövegrész helyébe
a „döntést közölni kell azzal, akivel a jogerõs döntést közölték, ellene” szöveg, 115.  § (5) bekezdésében
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a „megsemmisített, megváltoztatott döntést hozó hatóságnak határozatban kell intézkedni” szövegrész helyébe
a „felügyeleti eljárásban intézkedni kell” szöveg, 115.  § (6) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés”
szöveg, 126.  § (4) bekezdésében a „kényszercselekményekre” szövegrész helyébe a „kényszercselekményekre,
valamint az adós és a végrehajtási eljárásban részt vevõ személyek adatainak beszerzésére, ellenõrzésére és
kezelésére” szöveg, 129.  § (3) bekezdésében a „válik jogerõssé” szövegrész helyébe a „végrehajthatóvá válik” szöveg,
156.  § (2) bekezdésében a „felmerült költség” szövegrész helyébe a „kötelezettség alapjául szolgáló jogszabálysértés
bizonyításával összefüggésben felmerült költség” szöveg, 159.  § (2) bekezdésében a „viselése” szövegrész helyébe
az „elõlegezése és viselése” szöveg, 159.  § (5) bekezdésében az „illetékre vagy díjra jogosult, eljárásban részt vevõ
hatóságokkal” szövegrész helyébe az „eljárásban részt vevõ azon hatóságokkal, amelyek eljárása illeték- vagy
díjfizetési kötelezettség alá esik” szöveg, 164.  § (3) bekezdésében az „ügyforgalmi statisztikát készít” szövegrész
helyébe a „negyedévente ügyforgalmi statisztikát készít” szöveg, az „ügycsoportonként” szövegrész helyébe
az „ügyfajtánként” szöveg, 164.  § (5) bekezdésében a „szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe
a „szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter”
szöveg, 165.  § (1) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság és az integrált ügyfélszolgálati iroda”
szöveg, a „teheti” szövegrész helyébe a „teszi” szöveg, 169.  § (1) bekezdésében a „feljogosított hatóság” szövegrész
helyébe a „feljogosított hatóság, valamint az integrált ügyfélszolgálati iroda” szöveg, 171.  § (1) bekezdésében az „a
törvény hatálybalépése” szövegrész helyébe a „– ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a hatálybalépésük” szöveg,
174.  § (2) bekezdésében az „és a társadalmi esélyegyenlõségért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe
az „ , a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításért felelõs miniszterrel, valamint az egyenlõ bánásmód biztosításáért és 
társadalmi felzárkózásért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 16.  §
(2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 20.  § (2) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 20.  § (4) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 20.  § (5) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc
napon” szöveg, 22.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 23.  §
(4) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 26.  § (4) bekezdésében a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 26.  § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, a „tíz
munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt
napon” szöveg, 28/B.  § (7) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 28/C.  §
(4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 29.  § (3) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 29.  § (4) bekezdés b) pontjában az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 29.  § (9) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc
napon” szöveg, 30.  §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 33.  § (1) bekezdésében
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg, 33.  § (4) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon”
szöveg, 33.  § (7) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 33.  §
(8) bekezdésében a „tíz munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg, a „tíz munkanappal” szövegrész
helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 33/A.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 36.  § (2) bekezdésében az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg, 37.  § (3) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 37.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapnál”
szövegrész helyébe a „nyolc napnál” szöveg, 38/A.  § (1) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe
a „tíz napon” szöveg, 43.  § (1) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 44.  § (5) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg, 45.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
45.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, a „tíz munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 45.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc 
napon” szöveg, a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 45/A.  § (3) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 45/A.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 46.  § (3) bekezdésében az „öt munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal”
szöveg, 48.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 49.  §
(1) bekezdésében a „három munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 49.  § (3) bekezdésében a „három
munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 50/C.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
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helyébe a „nyolc napon” szöveg, 50/D.  § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg, 56.  § (3) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 57/B.  §
(5) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 63.  § (2) bekezdésében az „öt
munkanappal” szövegrész helyébe a „három nappal” szöveg, 66.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 69/A.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 70.  § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg, 72.  §
(6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 78.  § (6) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 78.  § (7) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg, 78.  § (8) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg, 78.  § (9) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 79.  § (3) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 79.  § (4) bekezdésében a „tíz munkanapon”
szövegrészek helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 83.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz
napon” szöveg, 92.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 92.  §
(5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 94.  § (1) bekezdés a) pontjában
a „tizenöt munkanapos” szövegrész helyébe a „húsz napos” szöveg, 94.  § (5) bekezdésében a „huszonkét
munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 99.  § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 102.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” 
szöveg, 102.  § (7) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 112.  §
(1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 117.  § (3) bekezdésében
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 129.  § (1) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 129.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek 
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 146.  § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek helyébe a „tizenöt napon”
szöveg, 147.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 152.  §
(2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg, 152.  § (3) bekezdésében a „tíz
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 156.  § (4) bekezdésében a „nyolc munkanapon”
szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 158.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt
napon” szöveg lép.

88.  § Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 6.  §
(3) bekezdése, 10.  § (1) bekezdésében az „– ideértve a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet megbízásából eljáró természetes személyt is –” szövegrész, 13.  § (1) bekezdés b) pontja, 13.  §
(4) bekezdésében az „általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusának, valamint az Európai Unió
egyéb” szövegrész, 14.  § (1) bekezdése, 14.  § (2) bekezdés a)–h) pontja, 28/B.  § (2) bekezdése, 28/C.  § (2) bekezdése,
33.  § (3) bekezdés i) pontja, 33/A.  § (2) bekezdésében az „elsõ fokú” szövegrész, 33/A.  § (3) bekezdésében az „elsõ fokú
eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó” szövegrész, 33/B.  § (2) bekezdése, 38/B.  § (2) bekezdése, 42.  §
(2) bekezdésében a „ , továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, illetve hatósági közvetítõként, az ügyfél
képviselõjeként, hatósági tanúként vagy szakértõként járt el” szövegrész, 45/A.  § (4) bekezdésében az „ , és
megszünteti a szakhatósági eljárást” szövegrész, 65.  § (4) bekezdésében a „ , de az ügyintézési határidõ ilyen esetben is
azon a napon kezdõdik, amely napon a beadvány vagy a megkeresés megérkezik a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ hatósághoz” szövegrész, 69.  § (1) bekezdés a) pontjában az „az eljárás jogerõs befejezéséig” szövegrész,
75.  § (2) bekezdése, 82.  § (4) bekezdése, 98.  § (3) bekezdés f) pontja, 100.  § (1) bekezdés d) pontja, 117.  §
(5) bekezdésében a „közigazgatási” szövegrészek, 165.  § (3) bekezdése.

89.  § (1) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
28/D.  §-át megelõzõ alcím, valamint 28/D.  §-a.

(2) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény 130.  § (2) bekezdése, 133.  §-a és 134.  §-a.

59. A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

90.  § A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/B.  § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervhez” szöveg lép.
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60. Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény módosítása

91.  § Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 3.  § (1) bekezdés c) pontjában a „közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, melléklet II. pont
2. alpontjában a „közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve” szöveg lép.

61. A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló 2005. évi
CXXXV. törvény módosítása

92.  § A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  §
(2) bekezdésében az „a rendészetért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „az áldozatsegítésért felelõs miniszter”
szöveg lép.

62. A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

93.  § A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 45.  § (4) és (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

63. A kisajátításról  szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

94.  § A kisajátításról  szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kisajátítási hatóságot rendeletben jelölje ki.”

95.  § A kisajátításról  szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3.  § (1) bekezdés d) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „kisajátítási hatóság” szöveg, 22.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe
a „kisajátítási hatóság” szöveg, 24.  § (3) és (7) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kisajátítási
hatóság” szöveg, 24.  § (6) bekezdésében a „közigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóságot”
szöveg, 24/A.  §-ában, 25.  § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 27.  § (1) bekezdésében, 28.  § (1) és (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóság” szöveg, 29.  § (1) bekezdésében a „közigazgatási
hivatalnak” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóságnak” szöveg, 29.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal”
szövegrészek helyébe a „kisajátítási hatóság” szöveg, 29.  § (3) és (4) bekezdésében, 31.  §-ában, 32.  § (3) bekezdésében,
34.  § (3) és (7) bekezdésében, 36.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „kisajátítási
hatóság” szöveg, 38.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivataltól” szövegrész helyébe a „kisajátítási hatóságtól”
szöveg, 38.  § (3) bekezdésében, 39.  § (2), (4) és (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „kisajátítási hatóság” szöveg, 39.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kisajátítási
hatóságnak” szöveg lép.

64. Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény módosítása

96.  § (1) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 1.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Magyarország tekintetében a közbeszerzésekrõl  szóló
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22.  § (1) bekezdésének a)–j) pontja szerinti szervezeteket kell érteni
(magyar jog szerinti tagok). Az európai területi társulásban a Kbt. 22.  § (1) bekezdésének a)–j) pontja szerinti szerv
akkor vehet részt, ha jogi személyiséggel rendelkezik.”

(2) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 4.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„4.  § (1) A Rendelet 4. cikkének (3) és (6) bekezdésében meghatározott jóváhagyásról a Kormány által rendeletben
kijelölt szerv (a továbbiakban: Hatóság) dönt.
(2) A jóváhagyás akkor tagadható meg, ha
a) az európai területi társulás tevékenysége vagy a kérelmezõ európai területi társulásban történõ részvétele
jogszabályba ütközik,
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b) az állam kivételével a Kbt. 22.  § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmezõ nem rendelkezik hozzájárulással arra
vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,
c) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy a helyi
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmezõ nem rendelkezik a képviselõ-testület vagy közgyûlés
hozzájárulásával arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban 
tagként részt vehet, vagy
d) a helyi vagy kisebbségi önkormányzat kérelmezõ nem rendelkezik az európai területi társulásban  való részvételrõl
 szóló képviselõ-testületi, közgyûlési döntéssel.
(3) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti jóváhagyással rendelkezõ szervezetek adatairól nyilvántartást vezet.
A nyilvántartásban az alábbi adatok szerepelnek:
a) a jóváhagyással rendelkezõ kérelmezõ neve, székhelye,
b) az európai területi társulás neve, székhelye,
c) az európai területi társulás célkitûzése és feladatai,
d) a jóváhagyás megadásáról rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésének idõpontja.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály- és az egyezményjavaslat
közérdekbõl nyilvánosak, azokat a Hatóság az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhetõ módon
közzéteszi.”

(3) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 6.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály és az egyezmény nyilvánosak, azokat
a Fõvárosi Bíróság az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhetõ módon közzéteszi.”

(4) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 7.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az európai területi társulás az alapszabályban meghatározottak szerint a térség versenyképességét elõmozdító
vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti.”

(5) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 14.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A végelszámolás lefolytatására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII. fejezetének a végelszámolásra vonatkozó általános rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni. Az európai területi társulás végelszámolása esetén a Ctv. szerinti változásbejegyzési (törlési)
eljárás alatt az 5.  § (12) bekezdése szerinti bejelentést kell érteni. A cégbíróság feladatait a Fõvárosi Bíróság látja el nem
elektronikus eljárás keretében, és az eljárással összefüggõ valamennyi közzétételi kötelezettség a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben teljesítendõ.”

(6) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 15.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha
a) az (1) bekezdés szerinti hatósági tiltás ellenére az európai területi társulás nem hagy fel a jogellenes
tevékenységével, vagy
b) a 4.  § szerinti jóváhagyás feltételei egyébként már nem állnak fenn,
a Fõvárosi Bíróság – az (1) bekezdés szerinti hatóság, a Hatóság, az ügyész vagy a 4.  § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti
döntést hozó szerv kérelmére – nemperes eljárásban elrendeli a magyar jog szerinti tag kilépését az európai területi
társulásból.”

(7) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény a 19.  §-át követõen a következõ
alcímmel és 19/A.  §-sal egészül ki:

„Felhatalmazás
19/A.  § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ szervet
vagy szerveket rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter, hogy a 4.  § szerinti jóváhagyási eljárás részletes
eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.”

(8) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 21.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„21.  § A jóváhagyási eljárásban a kérelem benyújtásakor hatályos hatásköri és eljárási szabályokat kell alkalmazni.”
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97.  § Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 1.  § (1) bekezdésében
a „továbbiakban: csoportosulás” szövegrész helyébe a „továbbiakban: európai területi társulás” szöveg, 1.  §
(2) bekezdésében a „csoportosulásban” szövegrész helyébe az „európai területi társulásban” szöveg, 2.  §
(1) bekezdésében a „Csoportosulás” szövegrész helyébe az „Európai területi társulás” szöveg, 2.  § (2) bekezdés a) és
b) pontjában a „csoportosulásban” szövegrész helyébe az „európai területi társulásban” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében
az „A csoportosulásban” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulásban” szöveg, II. Fejezete címében
az „A CSOPORTOSULÁS” szövegrész helyébe az „AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS” szöveg, 3.  §-ában az „A
csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, az „a csoportosulás” szövegrész helyébe
az „az európai területi társulás” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai
területi társulás” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi
társulás” szöveg, 5.  § (11) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás”
szöveg, 6.  § (1) bekezdésében az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 6.  §
(2) bekezdésében az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 6.  § (2) bekezdés a),
c)–e) és g)–j) pontjában az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 6.  §
(2) bekezdés b) pontjában az „a csoportosulásban” szövegrész helyébe az „az európai területi társulásban” szöveg,
III. Fejezete címében az „A CSOPORTOSULÁS” szövegrész helyébe az „AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS” szöveg, 7.  §
(1) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 8.  §
(1) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 8.  §
(2) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 9.  §-ában
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, az „a csoportosulás” szövegrész
helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 10.  § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a csoportosulás” szövegrész
helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében az „a csoportosulás” szövegrészek helyébe
az „az európai területi társulás” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai
területi társulás” szöveg, 12.  §-ában a „csoportosulásban” szövegrész helyébe az „európai területi társulásban” szöveg,
13.  §-ában az „a csoportosulás” szövegrészek helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, V. Fejezete címében
az „A CSOPORTOSULÁS” szövegrész helyébe az „AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS” szöveg, 14.  § (1) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 14.  § (2) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 14.  § (3) bekezdés a) és c) pontjában
az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 14.  § (3) bekezdés b) pontjában az „a
csoportosulásnak” szövegrész helyébe az „az európai területi társulásnak” szöveg, 14.  § (5) bekezdésében
az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg, 15.  § (1) bekezdésében az „a
csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai területi társulás” szöveg, 15.  § (3) bekezdésében a „csoportosulás”
szövegrész helyébe az „európai területi társulás” szöveg, 15.  § (4) bekezdésében az „a csoportosulást” szövegrész
helyébe az „az európai területi társulást” szöveg, 16.  §-ában az „a csoportosulás” szövegrész helyébe az „az európai
területi társulás” szöveg, 17.  §-ában az „A csoportosulás” szövegrész helyébe az „Az európai területi társulás” szöveg,
19.  § (1) bekezdésében a „II.” szövegrész helyébe az „5.  §-ában, 6.  §-ában” szöveg lép.

65. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

98.  § Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló
2010. évi XLIII. törvény 85.  §-a.

66. A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

99.  § (1) A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény a következõ 1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § A 6/A.  § hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a közalkalmazottak jogállásáról  szóló törvény hatálya 
alá tartozó munkáltatóra és közalkalmazottra, ha a munkáltató egésze vagy egy része jogszabály rendelkezése folytán
e törvény hatálya alá kerül.”

(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény a következõ 6/A.  §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkezõ olyan változás esetén, ha
a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és
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hatáskörének meghatározott csoportja) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett
szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya – a (3), (4) és
a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogállásváltozás idõpontjában kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.
(2) A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevõ munkáltató az átalakulást követõ harminc napon belül
tájékoztatja.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem alakul át a közalkalmazott jogviszonya, ha az átvevõ munkáltató
e törvény rendelkezései alapján nem létesíthet kormánytisztviselõi jogviszonyt az átadással érintett közalkalmazottal,
ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik.
A jogviszony megszûnésérõl a közalkalmazottat az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése
esetén a közalkalmazott számára a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
37.  § (2) és (4)–(7) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejû jogviszony esetén a Kjt.
27.  § (2) bekezdésében meghatározott átlagkeresetet – kell megfizetni.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, ha az átadással érintett közalkalmazottal szemben
e törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethetõ, és
ennek érdekében a közalkalmazott a jogviszony átalakulását megelõzõen intézkedik, és ezt igazolja.
(5) A jogviszony kormánytisztviselõi jogviszonnyá történõ átalakulását követõ negyvenöt napon belül
a közalkalmazottat a kormánytisztviselõi jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg
kell állapítani.
(6) Határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszony – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan
idõtartamú kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a jogviszony 
teljes munkaidõs kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.
(7) Az átalakult jogviszony esetén a közalkalmazottnak az átalakulással érintett Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál
közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevõ munkáltatónál töltötte volna el.
(8) A közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ jogviszonyának átalakulását követõen – a kormánytisztviselõi
jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetõi munkakör szintjét és megnevezését
megállapítani.
(9) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a közalkalmazotti jogviszony munkajogviszonnyá alakul át, ha a közalkalmazott
a munkakörére tekintettel e törvény szabályai szerint az e törvény hatálya alá tarozó munkáltatóval nem
kormánytisztviselõi jogviszonyban, hanem munkajogviszonyban állhat. Ebben az esetben a közalkalmazott átalakulás
utáni munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) az átalakulást
megelõzõen irányadó illetményének és a jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha
valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaviszonyban már
nem áll fenn. A személyi alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetõek. Az illetményrõl  való
tájékoztatást a jogviszony átalakulását követõ 60 napon belül meg kell adni. E bekezdés alkalmazása során
megfelelõen alkalmazni kell a (2) és (3) bekezdést, továbbá a (6)–(8) bekezdést.
(10) Ha a jogviszony átalakulása idõpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a munkavállalói 
kereset elbírálásánál
a) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ha a közalkalmazott jogviszonya
munkajogviszonnyá,
b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ha a közalkalmazott jogviszonya
kormánytisztviselõi jogviszonnyá
alakul át.”

(3) A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 12.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tartós külszolgálat idõtartamára – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – vezetõi kinevezés határozott idõre is
adható.”

100.  § A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 19.  § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„19.  § (1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a költségvetési fejezetet
irányító szerveknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével –, az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatalnál és a Vám- és Pénzügyõrségnél – a területi szervei kivételével –, a Magyar Államkincstárnál –
a területi szervezeti egységei kivételével –, a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél,
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági és
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Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, az Igazságügyi Hivatalnál – a területi szervei
kivételével –, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított,
a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél,
valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke
a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû
kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett központi államigazgatási szervnél, az Igazságügyi Hivatal területi szerveinél,
a rend õrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem szervezeteinél, valamint a közigazgatási hivatalnál
az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének
35%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”

101.  § A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény az 58.  §-t követõen az alábbi VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
PÁRTFOGÓ FELÜGYELÕK
„58/A.  § (1) A pártfogó felügyelõ pártfogó felügyelõi véleményt, környezettanulmányt készít, büntetõügyben
közvetítõi eljárást folytat le, szervezi és ellenõrzi a közérdekû munka végrehajtását, az egyéni pártfogó felügyelõi terv
szerint végrehajtja a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevékenységet lát el a büntetés-végrehajtási intézetben, végzi
az utógondozást, valamint ellátja a jogszabályban meghatározott más feladatait.
(2) A pártfogó felügyelõként kormánytisztviselõi jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében
a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 12/A.  §-ában foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.
(3) Pártfogó felügyelõnek nem lehet kinevezni, aki
a) büntetett elõéletû,
b) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény elkövetése  miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben
megállapította,
ba) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés
esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
bb) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott, öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tíz évig,
bc) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
bd) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított öt évig,
be) szándékos bûncselekmény  miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés
beálltától számított három évig,
bf) gondatlan bûncselekmény  miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés
beálltától számított nyolc évig,
bg) gondatlan bûncselekmény  miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított öt évig,
bh) gondatlan bûncselekmény  miatt kiszabott közérdekû munka esetén a mentesítés beálltától számított három
évig,
c) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés
jogerõre emelkedésétõl számított három évig,
d) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén
a meghosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig, vagy
e) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult
eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig,
f) aki a kormánytisztviselõi jogviszony alapján végzett tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt áll.
(4) A pártfogó felügyelõként kormánytisztviselõi jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal
igazolja, hogy a (3) bekezdésben foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben.
(5) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a pártfogó felügyelõt, hogy a felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidõn belül menthetõ ok  miatt nem lehetséges, annak megszûnését
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követõen haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a (3) bekezdésben foglalt kizáró feltételek nem
állnak fenn vele szemben.
(6) Ha a pártfogó felügyelõ igazolja, hogy a (3) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn vele
szemben, a közigazgatási szerv a bûnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány
kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a pártfogó felügyelõ részére megtéríti.
(7) A közigazgatási szerv a foglalkoztatást kizáró és a (3) bekezdés alapján vizsgálandó ok fennállásának megállapítása
céljából kezeli
a) a pártfogó felügyelõként kormánytisztviselõi jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) a pártfogó felügyelõ
azon személyes adatait, amelyeket a bûnügyi nyilvántartó szerv által a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(8) A (3)–(6) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a közigazgatási szerv a kormánytisztviselõi
jogviszony létesítésérõl meghozott döntés idõpontjáig vagy – kormánytisztviselõi jogviszony létesítése és fennállása
esetén – a kormánytisztviselõi jogviszony megszûnéséig (megszüntetéséig) kezeli.
(9) A pártfogó felügyelõk képesítési követelményeit külön jogszabály határozza meg.
(10) A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél mûködõ pártfogó felügyelõ, kormánytisztviselõ vagy kormányzati ügykezelõ a kinevezéstõl számított két
éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekrõl is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. A külön jogszabály meghatározott
iskolai végzettségû tisztviselõ részére a vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat.
(11) A munkáltató a munkakörre elõírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben
– legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.”

102.  § A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 64.  §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy
a) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervek dolgozóinak
igazolványára vonatkozó szabályokat,
b) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt
szervnél mûködõ pártfogó felügyelõ, kormánytisztviselõ vagy kormányzati ügykezelõ ügyviteli vizsgájának szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

103.  § (1) A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 1.  § b) pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „megyei, fõvárosi kormányhivatal” szöveg, 19.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „megyei, fõvárosi kormányhivatalnál” szöveg, 19.  § (4) bekezdésében az „államigazgatási szerv” szövegrész
helyébe az „államigazgatási szerv, továbbá a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerv” szöveg, 21.  §
(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõjének és helyettesének” szövegrész helyébe a „megyei, fõvárosi
kormányhivatal fõigazgatójának és igazgatójának az” szöveg, 21.  § (2) bekezdésében az „– ide nem értve
a közigazgatási hivatalt –” szövegrész helyébe a „ , valamint a megyei, fõvárosi kormányhivatal szakigazgatási szerve”
szöveg, 28.  § (1) és (4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 23.  § (3) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazottak
jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)” szövegrész helyébe a „Kjt.” szöveg lép.

104.  § (1) Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 5.  § (2) bekezdésében a „vagy
közigazgatási hivatal vezetésére” szövegrész, 19.  § (2) bekezdésében „az Igazságügyi Hivatal területi szerveinél,”
szövegrész, 20.  § (1) bekezdésében az „– ide nem értve a közigazgatási hivatal vezetõjét –” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 1.  § b) pontjában a „ ,valamint”
szövegrész.

105.  § A 11–66. alcím és ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 254/2010. (XI. 8.) Korm. rendelete
a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80.  §-ának (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1.  § A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-ának
12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. ellátmánypótlékra jogosító személy: a kihelyezõ okiratban szereplõ, a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján
a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerûen a külszolgálat helyén tartózkodó házastársa vagy élettársa
(a továbbiakban együtt: házastárs), valamint gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, a házastársa gyermeke, illetve
annak örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban együtt: gyermeke);”

2.  § Az R. 16.  §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Tartós külszolgálatot az a személy láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:]
„b) a munkakörhöz jogszabályban, illetve az e rendelet 3. számú mellékletében, továbbá a kihelyezõ közigazgatási
szerv szabályzatában elõírt iskolai végzettséggel, valamint szakképesítéssel rendelkezik.”

3.  § Az R. 21.  §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A kihelyezésre és az áthelyezésre vonatkozó okiratnak tartalmaznia kell a külszolgálattal kapcsolatos minden lényeges
adatot, így különösen a kihelyezett]
„c) a kihelyezés (áthelyezés) idõpontjában érvényes alapellátmányának összegét, az arra utaló pontos jogszabályi
helyét, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra  való jogosultságát;”

4.  § Az R. 23.  §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az alapellátmány összegét a külügyminiszter a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint az érintett
szakminiszterek egyetértésével állapítja meg.”

5.  § Az R. 24.  §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az ellátmányt és az ellátmánypótlékot havonta utólag, legkésõbb a tárgyhót követõ hónap 10. napjáig kell
kifizetni. A külszolgálat megszûnése, illetve megszüntetése esetén az ellátmány kifizethetõ a hazautazást megelõzõ öt
munkanappal korábban.”

6.  § Az R. 24.  §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az ideiglenes berendelésre a kihelyezett ellen indított fegyelmi eljárás lefolytatása  miatt kerül sor, az ideiglenes
berendelés idején az ellátmány hetven százalékának folyósítása felfüggesztésre kerül. Amennyiben a fegyelmi eljárás
felmentõ határozattal zárul, akkor a ki nem fizetett ellátmányt utólag folyósítani kell.”

7.  § Az R. 26.  §-a helyébe az alábbi § lép:
„26.  § (1) A kihelyezett a 2.  § 12. pontjában meghatározott személyek után jogosult ellátmánypótlékra.
Az ellátmánypótlék a kihelyezett külszolgálatának idejére, az arra jogosító személy tényleges kiutazásától végleges
hazautazásának napjáig – az utazási napokat is beleértve – jár. A töredékhavi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó 
naptári napjainak számát kell alapul venni.
(2) Az ellátmánypótlék összege
a) ellátmánypótlékra jogosító házastárs esetén
aa) amennyiben nem rendelkezik munkajövedelemmel, a kihelyezett ellátmányának 25%-a,
ab) ha a kihelyezõ szerv által fizetett munkabéren (illetményen) kívül a belföldi munkajövedelme és a kihelyezõ szerv
által fizetett ellátmánya, illetve a külföldön szerzett munkajövedelme (megbízási díja, munkabére) összességében
nem éri el az állomáshely szerinti alapellátmány összegét, a kihelyezett ellátmányának 12,5%-a;
b) ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmány
ba) 12. életév betöltéséig 10%-a,
bb) 12. életév betöltését követõen 15%-a, ameddig iskolarendszerû oktatás keretében középfokú (érettségit adó),
vagy szakképzésben (szakképesítést adó) képzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig;
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c) ellátmánypótlékra jogosító fogyatékos gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmány
ca) 12. életév betöltéséig 15%-a,
cb) 12. életév betöltését követõen 20%-a, ameddig iskolarendszerû oktatás keretében tanulmányokat folytat, de
legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig.
(3) Ellátmánypótlék nem jár
a) ha az ellátmánypótlékra jogosító személy – a kihelyezõ szerv által fizetett munkabéren (illetményen) kívüli –
belföldi munkajövedelme és a kihelyezõ szerv által fizetett ellátmánya, illetve a külföldön szerzett munkajövedelme
(megbízási díja, munkabére) összességében tárgyhónapban meghaladja az állomáshely szerinti, 1,0 szorzószámmal
számított ellátmány összegét. A jövedelem megszerzését a kihelyezett írásban köteles bejelenteni;
b) az ellátmánypótlékra jogosító személynek a fogadó államtól  való távollétének idõtartama alatt, az elutazás és
a visszaérkezés napját is beleértve.
(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni, ha a távollétre a kihelyezett évi rendes szabadsága  miatt kerül sor.
(5) A kihelyezett köteles 3 munkanapon belül írásban bejelenteni, ha az ellátmánypótlékra jogosító személy a fogadó,
vagy más államban foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt – ideértve az állomáshelyen végzett távmunkát is – létesít.
(6) A kihelyezett a külképviseleten írásban köteles bejelenteni – a fogadó államból történõ el-, illetve visszautazást
követõ 3 napon belül a képviselet vezetõjének és a számfejtést végzõ kiküldöttnek az ellátmánypótlékra jogosító
személyek fogadó államból  való távollétének kezdõ és befejezõ idõpontját.
(7) A kihelyezett a jogosulatlanul felvett ellátmánypótlékot a Ptk. 232.  § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt
összegével köteles visszafizetni.
(8) Az ellátmánypótlékra jogosító házastárs szülés  miatti távolléte esetén a kihelyezõ közigazgatási szerv e §
rendelkezéseitõl eltérhet.
(9) Az ellátmánypótlékra jogosító családtag elhalálozása esetén a kihelyezett részére a halál bekövetkeztéig járó
ellátmánypótlékon felül ki kell fizetni az ellátmánypótlék egyhavi összegét.
(10) Az (1) bekezdésben nem említett családtagoknak az állomáshelyen  való tartózkodását a kihelyezett köteles
írásban bejelenteni a képviselet-vezetõnek.
(11) A külügyminiszter a fogadó országban kialakult válsághelyzet esetén a külképviseleten maradó kihelyezettek
részére meghatározott idõtartamra, egyszeri utasításban különpótlékot állapíthat meg.
(12) Az iskolarendszerszerû oktatás keretében végzett középfokú szakképzés befejezésének idõpontja alatt az elsõ
érettségi, illetve szakmunkás bizonyítvány megszerzési hónapjának végét kell érteni.”

8.  § (1) A R. 27.  §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A kihelyezõ közigazgatási szerv a kihelyezett kérelmére, a külképviseletre történt megérkezést követõen, az elsõ
ellátmány kifizetéséig – egy alkalommal, az állomáshelyre jogszabályban megállapított alapellátmánnyal,
a kihelyezett ellátmányszorzójával, de legfeljebb 2,5 szorzószámmal számítva, kéthavi, az ellátmánypótlékra jogosító
gyermekkel kihelyezésre kerülõ kiküldött részére háromhavi, kamatmentes ellátmányelõleget nyújt.
(2) A kihelyezõ közigazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározottakon felül, a kihelyezett kérelmére – kizárólag
gépkocsi vásárlás céljára – az alapellátmánnyal, a kihelyezett ellátmányszorzójával, de legfeljebb 2,5 szorzószámmal
számított, háromhavi ellátmánynak megfelelõ, kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújthat a kihelyezéstõl számított
egy éven belül. A gépkocsi vásárlás céljára adott összeg nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát. A gépkocsi vásárlást
a kihelyezett számlával igazolja.”

(2) A R. 27.  §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Áthelyezés esetén – a kihelyezõ közigazgatási szerv egyedi döntése alapján – kizárólag a (2) bekezdésben
meghatározott munkáltatói kölcsön nyújtható.”

9.  § Az R. 28.  §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a kihelyezett a külszolgálata alatt harmadik országban ideiglenes kiküldetést teljesít, ellátmánya mellett napidíj
is megilleti. A fogadó államban teljesített ideiglenes kiküldetés esetén a napidíjat a kihelyezett ellátmánya tartalmazza.
(2) Ha a kihelyezett az (1) bekezdés szerint ideiglenes kiküldetést teljesít, a napidíj egynapi összege az ideiglenes
külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl  szóló 204/2009. (IX. 18) Korm. rendeletben foglaltak alapján
kerül meghatározásra.”

10.  § Az R. 36.  §-a helyébe az alábbi § lép:
„36.  § (1) A kihelyezõ közigazgatási szerv az e §-ban foglaltak szerint biztosítja, hogy a kihelyezett ellátmánypótlékra
jogosító gyermeke a kihelyezés ideje alatt az állomáshelyen az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális
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követelményeknek megfelelõ és elsõsorban térítésmentesen igénybe vehetõ, vagy átlagos költségszintû oktatási
intézményben elõkészítõ, alap- és középfokú tanulmányokat folytathasson.
(2) A kihelyezõ közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje meghatározza és szükség szerinti rendszerességgel
felülvizsgálja az állomáshelyen rendelkezésre álló azon – az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális
követelményeknek megfelelõ, átlagos költségszintû, világnyelven, illetve az általános gyakorlat szerint
Magyarországon eredménnyel hasznosítható nyelve(ke)n képzést folytató – oktatási intézmény(ek) körét, amelyek
tandíjára – a kihelyezõ közigazgatási szerv a külképviselet nevére, címére  szóló számla vagy számlát helyettesítõ
bizonylat ellenében – térítést biztosít (tandíj térítés).
(3) A tandíj térítés mértéke tanévenként a tandíj 80 százaléka. A fennmaradó összeget a kihelyezett viseli (önrész). Ettõl
eltérõen, amennyiben a tanévre – a kihelyezett összes ellátmánypótlékra jogosító gyermekének tandíja után –
fizetendõ, éves önrész a kihelyezett éves bruttó ellátmányának 20 százalékát meghaladja, akkor a kihelyezõ
közigazgatási szerv az éves tandíjnak ezt a részét is megtéríti.
(4) Ha a kihelyezett gyermekét a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározottaktól eltérõ oktatási intézményben
kívánja beíratni, vagy az állomáshelyen térítésmentesen igénybe vehetõ angol, német, francia, spanyol nyelven
– az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelõ – képzést folytató oktatási
intézmény, akkor a kihelyezõ szerv a kihelyezett részére tandíj térítést nem biztosít.
(5) A kihelyezett sajátos nevelésû igényû gyermeke különleges gondozás keretében történõ pedagógiai,
gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai ellátásának költségeit a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint téríti
a kihelyezõ közigazgatási szerv.”

11.  § Az R. 37.  §-a helyébe az alábbi § lép:
„37.  § (1) A kihelyezõ közigazgatási szerv köteles a kihelyezett számára a feladatkörének, a vele együtt élõ és
ellátmánypótlékra jogosító személyek összetételének, létszámának és az állomáshely körülményeinek megfelelõ,
berendezett lakást biztosítani.
(2) Az ideiglenes szállodai elhelyezés költségeit, a lakás bérleti díját a kihelyezõ közigazgatási szerv viseli. A lakás
fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség (többek között a közüzemi és telekommunikációs szolgáltatások díja)
megfizetése a kihelyezettet terheli, amelyekre – mérõóra hiányában – a kihelyezõ közigazgatási szerv átalányt állapít
meg.
(3) A kihelyezettek lakhatására (a kihelyezettek lakásaira és a lakások berendezésére, a közüzemi díjak átalánydíjas
térítésére) vonatkozó alapvetõ elveket, illetve a kihelyezett feladatkörének, a vele együtt élõ és ellátmánypótlékra
jogosító személyek összetételének, létszámának és az állomáshely körülményeinek megfelelõ szolgálati lakások
bérleti díjának felsõ határát a kihelyezõ közigazgatási szerv szabályzatban határozza meg.”

12.  § Az R. 41.  §-a helyébe az alábbi § lép:
„41.  § Együtt élõ házastársak, élettársak egyazon állomáshelyre történõ kihelyezése esetén a 26.  § (2) bekezdésének b)
és c) pontjában és a (4) és (5) bekezdésben, a 27.  § (1) és (2) bekezdésében, a 36.  §-ban, valamint a 37.  §
(1) bekezdésében foglalt jogosultságok csak egyiküket illetik meg, a 26.  § (7) bekezdésében és a 37.  § (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségek csak egyiküket terhelik. A 36.  § (4) bekezdésében meghatározott önrész megállapítása során
kizárólag a magasabb összegû ellátmánnyal rendelkezõ kihelyezett ellátmányát kell alapul venni.”

13.  § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R.

a) 15.  §-ának (2) bekezdése, valamint

b) 18.  §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „(fizetés nélküli szabadság)” szövegrész.

14.  § Az R. az alábbi 3. számú melléklettel egészül ki:

Munkakör Szükséges végzettség

gazdasági vezetõ államilag elismert felsõfokú gazdasági, illetve pénzügyi-számviteli végzettség
gazdasági felelõs államilag elismert középfokú gazdasági, illetve pénzügyi-számviteli végzettség
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15.  § Az R. a következõ 46.  §-sal egészül ki:
„46.  § (1) E rendeletnek a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 szóló 254/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2.  §-ával megállapított 16.  § (1) bekezdés b) pontját a 2011.
január 1-jét követõen kihelyezett személyekre kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek az R1. 9.  §-ával megállapított 28.  § (1) és (2) bekezdését az R1. hatálybalépését követõen megkezdett
ideiglenes kiküldetésekre kell alkalmazni.
(3) E rendeletnek az R1. 10.  §-ával megállapított 36.  §-át 2011. január 1-jétõl kezdõdõen kell alkalmazni.”

16.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1241/2010. (XI. 16.) Korm. határozata
az integrált ügyfélszolgálatok felállítása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2010. évi
központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
az integrált ügyfélszolgálatok felállítása érdekében 544 000 ezer forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el
a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1241/2010. (XI. 16.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
018571 4 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési

Központ
1  Mûködési költségvetés
 1  Személyi juttatások 2 064

2  Munkaadókat terhelõ
járulékok

576

3 Dologi kiadások 10 412
2 Felhalmozási költségvetés

1  Intézményi beruházási
kiadások

2 000

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
2 Felhalmozási költségvetés
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

1  Intézményi beruházási
kiadások

256 600

015558 8 Megyei Közigazgatási Hivatalok
 2  Felhalmozási költségvetés

 1  Intézményi beruházási
kiadások

232 048

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Célelõirányzatok

243778 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
1  Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 20 300
33 Fejezeti tartalék

010025 1 Fejezeti általános tartalék 20 000
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001414 19 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka –544 000

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

018571 4 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ

15 052

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 256 600

015558 8 Megyei Közigazgatási Hivatalok 232 048

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

243778 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 20 300

33 Fejezeti tartalék

010025 1 Fejezeti általános tartalék 20 000

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:  a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A  támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1250/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó elõ zetes Nemzeti Intézkedési Terv
elfogadásáról és a végleges Nemzeti Intézkedési Terv elõkészítésével összefüggõ további
feladatokról

A Kormány
1. az Európa 2020 Stratégia kiemelt céljainak eléréséhez nemzeti vállalásként a következõ számszerû célkitûzések

teljesítését vállalja 2020-ig:
– a 20–64 éves népesség foglalkoztatási rátája 75 százalékra nõ;
– a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a bruttó hazai termék 1,8 százalékára nõ;
– a megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nõ, a teljes

energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása az Európai Unió
emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nõ;

– a felsõfokú vagy annak megfelelõ végzettséggel rendelkezõk aránya a 30–34 éves népességen belül 30,3
százalékra nõ, az oktatásban, képzésben nem részesülõ, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezõk
aránya a 18–24 éves népességen belül 10 százalékra csökken;

– a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élõ népesség aránya 5 százalékponttal csökken;
2. jóváhagyja a számára bemutatott elõ zetes Nemzeti Intézkedési Tervet, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

az elõ zetes Nemzeti Intézkedési Tervet az Európai Bizottság számára küldje meg;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4–14. pontokban részletezett módon az érintett minisztériumok
bevonásával készítse el a végleges Nemzeti Intézkedési Terv tervezetét, és azt – az Európai Bizottság felé történõ
benyújtás határidejét figyelembe véve – terjessze a Kormány elé;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. március 30.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse el és terjessze a Kormány elé a végleges Nemzeti Intézkedési Terv
kereteit megalapozó horizontális elveket, és ezzel összhangban a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben
megjeleníteni kívánt intézkedések listáját, figyelemmel a Kormány részére bemutatott javaslatokra;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. január 30.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a foglalkoztatáspolitika, a szakképzés és felnõttképzés, a stratégiailag
kiemelt gazdasági ágazati politikák, valamint az adórendszer foglalkoztatáshoz kapcsolódó elemei tekintetében
véglegesítse és dolgozza ki részletesen a foglalkoztatási ráta növelésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési
Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2011. február 28.
6. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az oktatás, a nyugdíjrendszer, a rokkantsági és szociális ellátások,

az egészségügyi ellátórendszer, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó pénzbeli ellátások és a gyermekellátó
intézményrendszer tekintetében – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – véglegesítse és dolgozza ki
részletesen a foglalkoztatási ráta növeléséhez hozzájáruló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni
javasolt intézkedéseket;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2011. február 28.
7. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter

bevonásával – véglegesítse és részletesen dolgozza ki a képzettségi szint javítására irányuló, a végleges Nemzeti
Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2011. február 28.
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen a vállalkozások üzleti

környezetének javítására irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. február 28.
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9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy véglegesítsék és dolgozzák ki
részletesen a munkaerõpiac igényeihez jobban illeszkedõ képzési struktúrára irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési 
Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter a további érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2011. február 28.
10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen a kutatás-fejlesztési ráfordítások

növelésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. február 28.

11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszter bevonásával véglegesítse és dolgozza ki
részletesen a megújuló energiaforrások arányának növelésére, az energiahatékonyság javítására, illetve az Európai
Unió emisszió-kereskedelmi rendszere alá nem tartozó üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozására irányuló,
a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt intézkedéseket;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2011. február 28.
12. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és

a vidékfejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinálása mellett véglegesítsék és
dolgozzák ki részletesen a szegénység visszaszorításához hozzájáruló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben
szerepeltetni javasolt intézkedéseket;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter a további érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2011. február 28.
13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen az államháztartás hiányának és

az államadósság szintjének csökkentésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt
intézkedéseket;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter a további érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. február 28.

14. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy véglegesítse és dolgozza ki részletesen a devizahitelek magas arányából
származó kockázatok csökkentésére irányuló, a végleges Nemzeti Intézkedési Tervben szerepeltetni javasolt
intézkedéseket;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. február 28.

15. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány részére bemutatott társadalmi egyeztetési terv alapján,
az érintett miniszterek bevonásával folytassa le a végleges Nemzeti Intézkedési Terv társadalmi egyeztetését, továbbá
végezze el a jogszabály által elõírt és egyéb szükséges hatásvizsgálatokat;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. március 30.

16. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a végleges Nemzeti Intézkedési Terv kialakításába vonja be
az Országgyûlés hatáskörrel rendelkezõ szakbizottságait;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. március 30.

17. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsen szektorális kimutatást az egyes
iparágakban szükségessé váló intézkedésekrõl, valamint ehhez kapcsolódóan folytasson konzultációt az egyes
szektorok képviselõivel.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. március 30.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozata
az ÚMFT egyes 2007–2008. és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról és az akciótervekben
nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról

A Kormány elrendeli
a) az 1. mellékletben szereplõ kiemelt projekteknek a megjelölt operatív programok 2009–2010. évi akciótervébõl,
b) a Munkaerõ-piaci kulcskompetenciák fejlesztése kiemelt projektnek a Társadalmi Megújulás Operatív Program

2007–2008. évi akciótervébõl,
c) a Komplex jogszabályelõkészítõ képzési program kiemelt projektnek az Államreform Operatív Program

2007–2008. évi akciótervébõl
történõ törlését.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozathoz

OP Projekt címe

NYDOP 7416 jelû összekötõ út Ramocsa-Bajánsenye 21+058 – 24+469 kilométer szelvények közötti
szakaszának felújítása

NYDOP 7417 jelû összekötõ út Szatta-Nagyrákos 2+711 – 7+902 kilométer szelvények közötti szakaszának
felújítása

NYDOP 7451 jelû összekötõ út Magyarszombatfa-Csákánydoroszló 0+000 – 0+600, 28+800 – 31+000
kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása

NYDOP 7459 jelû összekötõ út Szentgotthárd-Rábafüzes 0+600 – 3+166, a 7454 jelû összekötõ út
Szentgotthárd ákelés (9+037– 12+362) és a 74328 jelû összekötõ út Szentgotthárd átkelés 
(0+000 – 1+006) kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása

NYDOP 7538 jelû összekötõ út Letenye – Lenti 19+500 – 23+200 kilométer szakasz burkolatmegerõsítése
(Lovászi)

NYDOP 8222 jelû összekötõ út 16+511 – 18+554 kilométer szelvények közötti szakaszának felújítása
NYDOP 84143 jelû út Táplánszentkereszt 0+000 – 1+200 kilométer szelvények közötti szakaszának felújítása
NYDOP 8417 jelû összekötõ út Tét- Lébény 16+511 – 18+554 és 30+086 – 32+199 kilométer szelvények

közötti szakaszának felújítása
NYDOP 8614 jelû összekötõ út Tompaládony-Bük 18+384 – 29+970 kilométer szelvények közötti

szakaszainak felújítása
NYDOP 8624 jelû összekötõ út Tormásliget-Csepreg 2+900–8+800, és a 8634 jelû út Sajtoskál-Bük

0+000–7+661 kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása
NYDOP 8637 jelû összekötõ út Bük-Acsád 0+000 – 2+093 kilométer szelvények közötti szakaszainak felújítása
NYDOP 8707 jelû út Körmend-Nagykölked 0+000 – 7+600 kilométer szelvények közötti szakaszainak

felújítása
NYDOP 8712 jelû összekötõ út Balogunyom-Ják 0+000 – 0+542 kilométer szelvények közötti szakaszának

felújítása
KDOP Kiemelt projektjavaslat Dunaújváros MJV Belvárosi akcióterületén meg valósuló városrehabilitációjára
NYDOP Hévíz nemzetközi Gyógyhely egészségturisztikai fejlesztése – Új Fürdõ és Terápiás Centrum

kialakítása
DAOP Kreatív Innovációs Központ Kecskemét
DDOP 6532. jelû összekötõ út Hõgyész-Dombóvár 0+000 – 3+700 kilométer szelvények közötti szakaszának 

korszerûsítése
KMOP Térségi elérhetõség javítása a 4602., 4606. jelû utakon (Vecsés, Gyál, Pilis, Nyáregyháza, Újlengyel)
EKOP Interoperabilitás
EKOP A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren mûködõ elektronikus szolgáltatások informatikai

biztonsági auditja és szervezetszintû technológiai értékelése
EKOP Telefonos ügyfélkiszolgálási rendszer
EKOP Elektronikus azonosítás megteremtése
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OP Projekt címe

EKOP Zártcélú hálózati szolgáltatások bõvítése a szolgálat-, bevetés- és mentésirányítási rendszerek közötti 
kommunikáció megalapozásához, biztosításához

EKOP Hatósági eljárások elektronikus támogatása
EKOP Elektronikus adatcsere az államigazgatási szervek között
ÁROP Esélyegyenlõség-elvû fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása
GOP Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. IKEA projekt
TÁMOP Szûrõprogramok és országos kommunikációjuk: Népegészségügyi szervezett szûrési programok

támogatása
TÁMOP Betegazonosítási rendszer fejlesztése valamint nemzeti e-Health rendszer bevezetésének

támogatása
TÁMOP Atipikus foglalkoztatási formák támogatása

K Ö Z L E M É N Y E K

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
k ö z l e m é n y e

a bérgarancia-támogatás 2011. évi maximális mértékérõl

A Központi Statisztikai Hivatalnak a Hivatalos Értesítõ 2010. évi 18. számában megjelent közleménye alapján a Bérgarancia
alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

a) 7. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelõzõ második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset ötszörösének
megfelelõ összeg a 2011. évben 999 000 Ft;

b) 7. § (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelõzõ második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset kétszeresének
megfelelõ összeg a 2011. évben 399 600 Ft. 

K ö z l e m é n y
a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság megalakításáról, 

valamint az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatairól

A különbözõ ágazatokban foglalkoztatott megváltozott munkaképességû dolgozókat képviselõ szakszervezetek és
munkáltatók közötti párbeszéd megerõsítése, továbbfejlesztése érdekében, összhangban az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény 19. § (1) bekezdésével, valamint a Szociális és
Munkaügyi Közlöny 2009/11. számában közzétett, a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság létrehozására vonatkozó
kezdeményezéssel,

A Védett Szervezetek Országos Szövetsége /VSZOSZ/ (képviseletre jogosult személy: Balogh Zoltán, székhely: 4400 Nyíregyháza,
Bujtos u. 32.),

mint megváltozott munkaképességû személyeket foglalkoztató munkáltatói érdekképviselet, és a
Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete 2000 /HVDSZ 2000/ (képviseletre jogosult személy: Pék Zsolt, székhely:

1141  Budapest, Cinkotai út 97/A), mint a rehabilitációs foglalkoztatás területén résztvevõ személyek érdekképviseleti szerve,
(a továbbiakban: Alapítói Tagok) megalakítják

a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottságot

A Rehabilitációs Ágazati Párbeszédbizottság alapító tagjai az alábbiakban állapodnak meg:

1. Együttmûködnek: 
– a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében a társadalmi párbeszéd erõsítésében és fejlesztésében,
– a szociális párbeszéd intézményrendszerének létrehozásában, kiépítésében és mûködtetésében.
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Az együttmûködés egymás kölcsönös elismerésén, érdekeik tiszteletben tartásán alapul.

Kiterjed mindazon területekre, intézkedésekre, amelyek a rehabilitációs foglalkoztatás helyzetét, jövõjét, munkáltatók vagy
munkavállalók érdekeit érintik, ill. elõsegítik a piaci viszonyok versenyképességének biztosítását, a szociális szférában
tevékenykedõ nonprofit szervezetek pozíciójának megõrzését, fejlesztését.

Vállalják, hogy a megalakulást követõen közösen kidolgozzák a Bizottság alapszabályát, szervezeti és mûködési rendjét.

2. Kijelentik, hogy:

– fenntartják e speciális területen mûködõ munkáltatói, ill. munkavállalói érdekképviseletek utólagos csatlakozásának
lehetõségét, amennyiben azok jelen megállapodást elfogadják és megfelelnek az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság által
jóváhagyott részvételi feltételeknek,

– amennyiben az érintett felek igénylik, a bizottságon belül albizottságok is mûködhetnek.

3. Egyetértenek abban, hogy az RPB mûködése során kiemelt figyelmet fordít a következõ területekre:

– a megváltozott munkaképességû munkavállalókat, és az õket foglalkoztató munkáltatókat érintõ jogszabályokra, különösen a
célszerinti mûködést gátló szabályozások ill. a jogszabályi hiányosságok feltárására,

– a véleményezésre átadott jogszabálytervezetek tekintetében egyeztetett álláspont kialakítására,

– jogszabályok módosításának, új jogszabályok magalkotásának kezdeményezésére,

– a foglalkoztatás-, bér- és jövedelempolitika alakítására,

– a megváltozott munkaképességû személyek esélyegyenlõségét, egészséges és biztonságos munkavégzését szolgáló
ergonómiai szempontoknak megfelelõ munkahelyek létrehozására és fenntartására,

– a dolgozók egészségi állapotához és a gazdasági tevékenységhez igazodó munkaidejére és annak beosztására,

– a rehabilitációs foglalkoztatás továbbfejlesztésére,

– a megváltozott munkaképességû személyeket foglalkoztató munkáltatók mûködésének segítésére,

– együttmûködnek a foglalkoztatási rehabilitációban illetékes minisztériumokkal és az országos hatáskörû állami szervezetekkel, 
valamint

– az Európai Unió illetékes szakbizottságaival, valamint az unió és a tagországok partnerszervezeteivel való kapcsolatokra. 

4. A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság mûködési feltételeinek meghatározása, alapszabályának és hatáskörének megállapítása,
szervezeti és mûködési rendjének kialakítása során érvényesítik ÁPBtv.  és a végrehajtására kiadott 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
elõírásait, ill. az érvényes munkaügyi szabályokat.

A felek megállapodnak abban, hogy a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság

– mindkét oldalát 1-1 szervezet alkotja, akik 6-6 fõt delegálnak a bizottságba,

– a szociális partnerek döntési joggal vesznek részt az RPB munkájában,

– munkaadói és munkavállalói oldalait egy-egy szavazati jog illeti meg,

– döntéseit konszenzussal hozza meg,

– tisztségviselõi a társelnökök, akik egyben az oldalak elnökei.

Ideiglenes jelleggel az oldal vezetésére ügyvivõt is meghatalmazhatnak, akinek jogosítványa a társelnökével azonos.

A jelen megállapodás az ÁPB tv. 9. § (4) bekezdésén, valamint 19. §-án alapul. Készült 5 példányban, melyet az Alapító Tagok,
mint akaratukkal mindenben megegyezõt írták alá. 

Budapest, 2010. március 10.

Mun ka adói ol dal: Mun ka vál la lói ol dal:
Ba logh Zol tán s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,

el nök el nök
Vé dett Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge He lyi ipa ri és Vá ros gaz dál ko dá si

Dol go zók Szak szer ve ze te 2000
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HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Védett Szervezetek Országos Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 957; adószám: 19018902-2-15; képviseletre jogosult
személy: Balogh Zoltán elnök; székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.), és a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete
2000 (bírósági nyilvántartási szám: 11162; adószám: 18172708-2-42; képviseletre jogosult személy: dr. Pék Zsolt elnök; székhely:
1141 Budapest, Cinkotai út 97/A) Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság megalakulásának megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a) a Védett Szervezetek Országos Szövetsége mint megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltatók

érdekképviselete és a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 mint megváltozott munkaképességû dolgozókat 
képviselõ szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6. § és 19. § (4) bekezdésben foglalt részvételi feltételeknek,

b) a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság a megváltozott munkaképességûek és az õket foglalkoztatók érdekképviseletei közötti
szociális párbeszéd fórumaként a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság az ÁRMB
határozatának jogerõre emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Védett Szervezetek Országos Szövetsége és a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 – mint bírósági
nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a
(1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Védett Szervezetek Országos Szövetsége, valamint a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000, 2010. március
10-én, 92-3/32-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság
megalakulásának megállapítására, valamint az abban való részvétel feltételeinek megállapítására irányult.

2. A kérelmet benyújtó érdekképviseletek az ÁPBtv. 9. § (1)–(2) bekezdés elõírása szerint kezdeményezték a Rehabilitációs
Párbeszéd Bizottság létrehozását, amely a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009. november 6-i, 2009/11. számában közzétételre került.

3. A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság létrehozásáról 2010. március 10-én a kérelmezõ érdekképviseletek megállapodást
kötöttek, amelynek tartalma megfelel az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdésében elõírtaknak.

4. A Védett Szervezetek Országos Szövetsége – az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont és (2) bek. b) pont, valamint a 19. § (4) bek. b) pont
rendelkezésének megfelelõen – alapszabályában szerepel, hogy célja a megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató
munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek képviselete, és ezen körben 44 munkáltató a tagja.

A Védett Szervezetek Országos Szövetsége az ÁPBtv. 19. § (4) bekezdés b) pontjának elõírását teljesítette. 
[Az ÁPBtv. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a rehabilitációs szociális párbeszédben az a munkáltatói érdekképviselet vehet

részt, amelynek a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató tagszervezeteinél munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban állók száma eléri a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál
alkalmazott munkavállalók összlétszámának öt százalékát, vagy legalább negyven, megváltozott munkaképességû
munkavállalókat foglalkoztató munkáltató a tagja.]

5. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 – az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) pont, valamint a 19. § 
(4) bek. b) pont rendelkezésének megfelelõen – alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét a megváltozott munkaképességûeket

12. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1563



foglalkoztató munkáltatóknál szervezi és e körben 11 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony, közalkalmazotti
jogviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma 1441 fõ, amely megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató
munkáltatóknál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 5,0 százaléka. 

A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 az ÁPBtv. 19. § (4) bekezdés a) pont pontjának elõírását
teljesítette.

[Az ÁPBtv. 19. § (4) bekezdés a) pontja szerint a rehabilitációs szociális párbeszédben az a szakszervezet vehet részt, legalább tíz,
megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál szervezettel rendelkezik, és az e munkáltatóknál
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló érdekképviseleti tagok száma eléri a megváltozott munkaképességû
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál összesen foglalkoztatott munkavállalók egy százalékát, vagy legalább három,
megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál szervezettel rendelkezik, és az e munkáltatóknál
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló érdekképviseleti tagok száma eléri a megváltozott munkaképességû
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál összesen foglalkoztatott munkavállalók tíz százalékát.]

6. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Védett Szervezetek Országos Szövetsége 1990. január 10-óta, a Helyiipari és
Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000, 2004. október 4-óta társadalmi szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. §
(4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

7. Az ÁPBtv. 9. § (1) bekezdése szerint a rehabilitácós párbeszéd bizottságot legalább egy munkáltatói érdekképviselet és
legalább egy szakszervezet kezdeményezheti, illetve az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján legalább egy-egy munkáltatói
érdekképviselet és szakszervezet részvételével mûködhet. 

A Védett Szervezetek Országos Szövetsége és a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 az ÁPBtv. 6. § és 19. § 
(4) bek. szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság jogszerûen megalakult. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.

Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az
(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Védett Szervezetek Országos Szövetsége és a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 jelen eljárásban az
Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolták.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 5062; adószám: 18162132-2-42; képviseletre
jogosult személy: Ádám István elnök; székhely: 1425 Budapest, Népszínház u. 27.) Postai Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ
csatlakozás megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:

a) a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége mint ágazati szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi
feltételeknek,

b) a Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása a 2. pont
szerint jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének a
Postai Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának jogerõre emelkedésének napján jön létre.
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Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a Ket. 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól
lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági
eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége 2010. március 11-én, 92-3/28-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet
terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek
megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége
alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az
érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 53 Postai, futárpostai tevékenység megnevezésû
ágazatba fõtevékenység alapján besorolt munkáltatónál mûködõ 3 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony keretében
foglalkoztatott taglétszáma 5 005 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 13,2 százaléka.

A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.
[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,

amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol az
érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.]

3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége 1993-óta társadalmi szervezetként
mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak

7. A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a Postai Ágazati
Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen létrejött. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az (5) bekezdés c) pont
elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d)
pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége 2000 a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek
teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

K Ö Z L E M É N Y
a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakításáról, 

valamint az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatairól

Az ágazati szintû szociális párbeszéd megerõsítése, továbbfejlesztése érdekében, összhangban az ágazati párbeszéd
bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (ÁPBtv.) 9. § (1) bekezdésével,
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valamint a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009/11. számában közzétett, a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottság (KKAPB) létrehozására vonatkozó kezdeményezéssel,

a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (KKVSZ) (képviseletre jogosult személy: Dénes András, fõtitkár; székhely:
1066 Budapest, Teréz krt. 38.) 

a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ) (képviseletre jogosult személy: Takács László, elnök; székhely: 1215
Budapest, Duna u. 55.),

a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) (képviseletre jogosult személy: Dr Kovács Alíz, fõtitkár; székhely: 1149 Budapest, 
Egressy út 77.)

a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary (képviseletre jogosult személy: Dittel Gábor, ügyvezetõ
fõtitkár; székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/A–5.)

mint ágazati munkáltatói érdekképviseletek, és
a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) (képviseletre jogosult személy: Varga István elnök; székhely: 1081 Budapest,

Köztársaság tér 3.),
a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége (képviseletre jogosult személy: Jáger István, elnök; székhely: 1161

Budapest, Rigó utca 38.) 
az Autóbusz- közlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója (ADU) (képviseletre jogosult személy: Hoffmann

Antal, elnök; székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A), 
a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete (NeHGOSZ) (képviseletre jogosult személy: Eisen

Sándor, elnök; székhely: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2.),
a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) (képviseletre jogosult személy: Székely Sándor, elnök; székhely: 1239

Budapest, Nagykõrösi út 351.),
a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) (képviseletre jogosult személy: Varga Tibor, elnök; székhely: 8000

Székesfehérvár, Börgöndi út 14.),
a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (VKSZSZ) (képviseletre jogosult személy: Nemes Gábor, elnök; székhely:

1165 Budapest, Rezgõfû utca 1.),
a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ) (képviseletre jogosult személy: Kekecs Károly, elnök;

székhely: 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.),
a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ) (képviseletre jogosult személy: Gulyás Attila,

elnök; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.)
mint ágazati szakszervezetek között a továbbiakban együttesen Tagszervezetek vagy Felek, az alábbiak szerint:

1. A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek egybehangzóan kinyilvánítják szándékukat Ágazati Párbeszéd Bizottság
létrehozására és megalakítják a TEÁOR ’08 szerinti megnevezésû alágazatokban mûködõ Közúti Közlekedési Szolgáltatók
Alágazati Párbeszéd Bizottságát (továbbiakban: KKAPB).

2. A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság az alábbi nemzetgazdasági alágazatokban jön létre:
TEÁOR ’08 szerinti
– 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
– 494 Közúti áruszállítás, költöztetés
– 52.1 Raktározás, tárolás 
– 52.2 Szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve: 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás)

3. A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság mûködését az ÁPBtv. elõírásai figyelembe vételével határozza meg.

4. Az KKAPB az ÁPBtv.13. § (1) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve mûködésének részletes szabályait maga állapítja meg a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban. A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság a jelen megállapodással,
valamint az ÁPBtv. rendelkezéseinek keretein belül a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az Ágazati Részvétel Megállapító Bizottság
(ÁRMB) KKAPB létrejöttének megállapításával kapcsolatos határozata jogerõre emelkedését követõen fogadja el.

A KKAPB évente legalább 4 ülést tart, ülések összehívására bármely tag kezdeményezésére sor kerülhet. Minden KKAPB
tagszervezet, amelynek az KKAPB-ben való részvételi jogosultságát az ÁRMB határozattal megállapítja, a KKAPB-ben szavazati
jogosultsággal rendelkezik. 

A KKAPB tisztségviselõi: a társelnökök és a tikár. A KKAPB munkáját társelnökök készítik elõ, irányítják, és koordinálják. A KKAPB
üléseket a társelnökök koordinálják és vezetik. A társelnököket az oldalak (oldalanként 1-1 fõt) önállóan jelölik ki.
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A KKAPB munkaadói és munkavállalói oldalait egy-egy szavazat illeti meg. A KKAPB döntéseit (megállapodás, ajánlás, vélemény)
konszenzussal hozza meg. 

Az oldalakon belüli szavazás rendje a következõ: 
Munkaadói oldal: Oldalon belül minden tagszervezet egy szavazattal rendelkezik. A munkaadói oldal akkor határozatképes, ha a

mindenkori tagok több mint fele jelen van. Határozatait konszenzussal hozza.
Munkavállalói oldal: Oldalon belül minden tagszervezet egy szavazattal rendelkezik. A munkavállalói oldal akkor határozatképes, 

ha a mindenkori tagok több mint fele jelen van. Határozatait konszenzussal hozza. 

A törvény ide vonatkozó része alapján:
12. § (1) Az ÁPB tagjai - eltérõ megállapodás hiányában - a következõ jogosultságokkal rendelkeznek:
a) kizárólag tanácskozási joggal rendelkezik az az ágazati érdekképviselet, amely az 1., illetve a 2. számú mellékletben

meghatározott szempontok alapján nem szerzett legalább 10 pontot, ideértve azt az esetet is, ha a mellékletekben szereplõ
szempontok szerinti megmérettetését nem kérte;

b) döntési (szavazati) joggal rendelkezik az az ágazati érdekképviselet, amely az 1., illetve a 2. számú mellékletben meghatározott 
szempontok alapján legalább 10 pontot ért el.

(2) Reprezentatív
a) az az ágazati szakszervezet, amely az 1. számú mellékletben 1-3. sorszám alatt,
b) az az ágazati munkáltatói érdekképviselet, amely a 2. számú mellékletben 1-4. sorszám alatt szereplõ szempontokra együtt

legalább 10 pontot kapott.
26. § E törvény alkalmazásában
11. koalíció: a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdek-képviseleti szervezeteinek megállapodása arról, hogy a kétoldalú

szociális párbeszéd fórumai részvételi feltételeinek való megfelelés céljából adataikat együtt kell figyelembe venni, és hogy a
szociális párbeszéd folyamatában együttesen, egy szervezetként járnak el;

Az ülésen szervezetek képviselõi csak a napirendre tûzött témákban hozhatnak határozatot, fogalmazhatnak meg
állásfoglalásokat, amennyiben egy Tag nem adott más javaslatot írásban az adott témában. Ezt a tag az ülést megelõzõen egy
hónappal korábban írásban terjesztheti elõ.

A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság alapító tagjai az alábbiakban állapodnak meg:
5. A Felek együttmûködnek:
– a közúti közlekedési alágazatban az alágazati szintû társadalmi párbeszéd erõsítése és fejlesztése,
– a szociális párbeszéd intézményrendszerének létrehozása, kiépítése és mûködtetése érdekében.
– Az együttmûködés egymás kölcsönös elismerésén, érdekeik tiszteletben tartásán alapul.
– Az együttmûködés kiterjed mindazon területekre, intézkedésekre, amelyek az alágazat helyzetét, jövõjét, munkáltatói vagy

munkavállalói érdekeit érintik, illetve elõsegítik az alágazat versenyképességének biztosítását, megtartását, fokozását.
– vállalják, hogy a megalakítást követõen – meghatározott idõn belül – közösen kidolgozzák a Bizottság alapszabályát, szervezeti 

és mûködési rendjét.

6. A felek kijelentik, hogy:
– fenntartják más, a közúti közlekedési alágazatban mûködõ munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletek utólagos

csatlakozásának lehetõségét, amennyiben azok jelen megállapodást elfogadják és megfelelnek a jogszabályban meghatározott és
az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság által megállapított részvételi feltételeknek,

– az ágazati struktúra alapján – amennyiben az érintett Felek igénylik – a Bizottságon belül szakágazati bizottságok is
mûködhetnek,

– a Bizottság a munkaadói és munkavállalói oldal által választott egy-egy társelnöki rendszer irányításában kíván mûködni.

7. A felek egyetértenek abban, hogy a KKAPB mûködése során kiemelt figyelmet kell fordítani a következõ területekre:
– alágazati kollektív szerzõdésre,
– a közúti alágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására és

közvetítésére,
– az alágazatot és a munka világát érintõ jogszabályokra,
– a foglalkoztatás-, bér- és jövedelempolitikára,
– oktatásra, képzésre,
– környezetvédelemre,
– munkahelyi egészségre és biztonságra, munkavédelemre,
– munkaidõre és annak beosztására,
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– létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére,
– az EU-ban mûködõ ágazati párbeszéd bizottságokban való munkára, munkába való bekapcsolódásra,
– a munkabéke fenntartása érdekében az alágazatban alkalmazható konfliktuskezelési (és megoldási) módszerek kidolgozására.
A törvényalkotási munka elõsegítése érdekében:
– a véleményezésre átadott jogszabály-tervezetek tekintetében egyeztetett álláspont kialakításában, és képviseletében

érdekelt,
– a kormányzati oldal által átadott jogosultságok keretei között szakmai szinten önálló törvényjavaslatot dolgoz ki.

8. A KKAPB mûködési feltételei meghatározása, alapszabálya, feladat és hatásköre, szervezeti és mûködési rendje kialakítása
során érvényesítik az ÁPB tv., az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl
szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (ÁPBvhr.) , továbbá az érvényes munkaügyi
szabályokat.

9. Felek elkötelezettek a közúti közlekedési alágazatban az ágazati párbeszéd rendszerének megerõsítése, és eredményes
mûködtetése iránt, és ezt tevékenységükkel támogatják.

10. A kollektív szerzõdés, bérmegállapodás és egyéb megállapodások megkötése során jelen megállapodásban rögzített elveket 
figyelembe veszik.

11. Jelen megállapodással nem szabályozott kérdésekben a Felek az ÁPBtv rendelkezéseit, valamint ezen tevékenységet
szabályozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit és az SZMSZ elõírásait rendelik alkalmazni.

12. Jelen megállapodás aláírással hatályba lép.
A jelen megállapodás az ÁPBtv. rendelkezésein alapul, készült 2 példányban és azt az Alapító Tagok, mint akaratukkal

mindenben megegyezõt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2010. március 5.

Mun ka adói ol dal: Mun ka vál la lói ol dal:

Dé nes And rás s. k., Var ga Ist ván s. k.,
fõ tit kár el nök

Köz úti Köz le ke dé si Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge Köz úti Köz le ke dé si Szakszervezet

Ta kács Lász ló s. k., Já ger Ist ván s. k.,
el nök el nök

Fu va ro zó Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge LIGA Köz le ke dé si Szak szer ve ze tek Ága za ti Szövetsége

Dr. Ko vács Aliz s. k., Hoff mann An tal s. k.,
fõ tit kár el nök

Ma gyar Köz úti Fu va ro zók Egye sü le te Au tó busz- köz le ke dés ben és Sze mély szál lí tás ban Dolgozók Uniója

Dit tel Gá bor s. k., Ei sen Sán dor s. k.,
ügy ve ze tõ fõ tit kár el nök

Ma gán vál lal ko zók Nem ze ti Fu va ro zó Ipar tes tü le te Nem zet kö zi és Hi va tá sos  
NIT Hun ga ry  Gép ko csi ve ze tõk Or szá gos Szak szer ve ze te

Szé kely Sán dor s. k.,
el nök

Te her fu va ro zók Eu ró pai Szak szer ve ze te

Var ga Ti bor s. k.,
el nök

Köz le ke dé si Mun kás ta ná csok Szö vet sé ge

Ne mes Gá bor s. k.,
el nök

Vá ro si Köz le ke dé si Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge

Ke kecs Ká roly s. k.,
el nök

Köz le ke dé si Dol go zók Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge

Gu lyás At ti la s. k.,
el nök

Vá ro si Tö meg köz le ke dé si Dol go zók Szak szer ve ze ti Szövetsége
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HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 4963; adószám: 18021619-2-43; képviseletre
jogosult személy: Takács László elnök; székhely: 1215 Budapest, Duna u. 55.), a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (bírósági
nyilvántartási szám: 2833; adószám: 19639305-1-42; képviseletre jogosult személy: Dénes András fõtitkár; székhely: 1066 Budapest,
Teréz krt. 38.), a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (bírósági nyilvántartási szám: 2791; adószám: 19624552-2-42;
képviseletre jogosult személy: Dittel Gábor ügyvezetõ fõtitkár; székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5.) a Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesülete (bírósági nyilvántartási szám: 1068; adószám: 19576693-2-42; képviseletre jogosult személy: Karmos Gábor
fõtitkár; székhely: 1149 Budapest, Egressy u. 77.), valamint az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója
(bírósági nyilvántartási szám: 702; adószám: 18430930-1-42; képviseletre jogosult személy: Hofmann Antal elnök; székhely: 1146
Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.), a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 702; adószám:
19002392-2-42; képviseletre jogosult személy: Kekecs Károly elnök; székhely: 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.), a Közúti Közlekedési 
Szakszervezet (bírósági nyilvántartási szám: 809; adószám: 19012054-2-42; képviseletre jogosult személy: Varga István elnök;
székhely: 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.), a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 4344; adószám: 
18040355-1-41; képviseletre jogosult személy: Varga Tibor elnök; székhely 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 9/B), a LIGA Közlekedési
Szakszervezetek Ágazati Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 23; adószám: 18895382-1-18; képviseletre jogosult személy: Jáger
István elnök; székhely: 1161 Budapest, Rigó u. 38. IV/7.), a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete (bírósági
nyilvántartási szám: 3943; adószám: 19676889-1-42; képviseletre jogosult személy: Eisen Sándor elnök; székhely: 2220 Vecsés, Új
Ecseri út 2.), a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 3149; adószám:
19014032-2–12; képviseletre jogosult személy: Gulyás Attila elnök; székhely: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) és a Közúti Közlekedési
Koalíció tagjai a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 1255; adószám: 18014046-1-43; képviseletre
jogosult személy: Székely Sándor elnök; székhely: 1239 Budapest, Nagykõrösi út 351.), a Városi Közlekedési Szakszervezetek
Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 13402; adószám: 18200731-1-42; képviseletre jogosult személy: Nemes Gábor elnök;
székhely: 1165 Budapest, Rezgõfû u. 1.) Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának
megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:

a) a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint az
Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a Közlekedési
Munkástanácsok Szövetsége és a Közúti Közlekedési Koalíció (Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési
Szakszervezetek Szövetsége) mint ágazati szakszervezet, megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek,

b) a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a
Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége mint ágazati szakszervezet nem felel meg az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek,

c) a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás,
494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223
Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottság az ÁRMB határozatának jogerõre emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a Ket. 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól
lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, az Autóbuszközlekedésben 
és Személyszállításban Dolgozók Uniója, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a Közúti Közlekedési
Szakszervezet, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a Nemzetközi
és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a
Közúti Közlekedési Koalíció tagjaként a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége
– mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
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5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték
megfizetése alól.

A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete az Itv. 29. § (1) bekezdés szerinti 2 200,- Ft
általános tételû eljárási illetéket megfizette.

Indokolás

1. A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete mint ágazati munkáltatói érdekképviseletek, valamint az
Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a Közúti
Közlekedési Szakszervezet, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a
Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége és a Közúti Közlekedési Koalíció tagjaként a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Városi Közlekedési
Szakszervezetek Szövetsége 2010. március 23-án, 92-3/35-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez,
amely a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának megállapítására, valamint az abban való
részvétel feltételeinek megállapítására irányult.

2. A kérelmet benyújtó érdekképviseletek közül a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége és a Közúti Közlekedési
Szakszervezet az ÁPBtv. 9. § (1)–(2) bekezdés elõírása szerint kezdeményezték a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottság létrehozását, amely a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009. november 6-i, 2009/11. számában közzétételre került.

A kezdeményezéshez az ÁRMB-hez benyújtott dokumentumok alapján csatlakozott a Fuvarozó Vállalkozók Országos
Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, az
Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a
Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a Nemzetközi és Hivatásos
Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Közúti Közlekedési 
Koalíció (Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége).

3. A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról 2010. március 5-én a kérelmezõ
érdekképviseletek megállapodást kötöttek, amelynek tartalma megfelel az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdésében elõírtaknak.

4. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont és (2) bek. b) pont rendelkezésének megfelelõen:
– a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal

kapcsolatos érdekeinek védelme és képviselete, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 493
Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást
kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység
alapján besorolt 104 munkáltató a tagja;

– a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek védelme és képviselete, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 493
Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást
kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység
alapján besorolt 39 munkáltató a tagja, amelyek a munkaviszonyban álló munkavállalók (20 066 fõ) 15,5 százalékát foglalkoztatják;

– a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek védelme és képviselete, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 493
Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást
kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység
alapján besorolt 2165 munkáltató a tagja;

– a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb
szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ
tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység alapján
besorolt 1253 munkáltató a tagja.

A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának elõírását teljesítette.
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[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati munkáltatói
érdekképviselet, amelynek az adott ágazatba fõtevékenység szerint besorolt tagjai foglalkoztatják az ágazatban munkaviszonyban
álló munkavállalók legalább öt százalékát, vagy amelynek, vagy amely tagszervezeteinek legalább negyven, az ágazatba
fõtevékenysége alapján besorolt munkáltató a tagja.]

5. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen:
– az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók

munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi,
a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a
52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû
ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 26 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony
keretében foglalkoztatott taglétszáma 1 989 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 1,5 százaléka;

– a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi,
a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a
52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû
ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 7 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony
keretében foglalkoztatott taglétszáma 420 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 0,3 százaléka;

– a Közúti Közlekedési Szakszervezet alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb
szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ
tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység alapján
besorolt munkáltatóknál mûködõ 36 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma
8 759 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 6,8 százaléka;

– a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08
szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás,
szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban
fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 10 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony keretében
foglalkoztatott taglétszáma 1 656 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 1,3 százaléka;

– a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi,
a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a
52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû
ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 8 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony
keretében foglalkoztatott taglétszáma 1 522 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 1,2 százaléka;

– a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi,
a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a
52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû
ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 44 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony
keretében foglalkoztatott taglétszáma 797 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 0,6 százaléka;

– a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi,
a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a
52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû
ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál egyetlen egy munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony
keretében foglalkoztatott taglétszáma 3 045 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 2,3 százaléka;

– a Közúti Közlekedési Koalíció tagjai (Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége) 
alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az
érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a Koalíciónak a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás,
494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a
5223 szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál
mûködõ 10 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma 6 099 fõ, amely az ágazatban
munkaviszonyban foglalkoztatottak 4,7 százaléka.
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Az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, Közlekedési
Munkástanácsok Szövetsége, a Közúti Közlekedési Koalíció (Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Városi Közlekedési
Szakszervezetek Szövetsége) az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.

A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a  LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a Nemzetközi
és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és az
ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását nem teljesítette.

[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,
amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol az
érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.

Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek elérése érdekében a
munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.]

6. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége 1993. január 11-óta, a Közúti Közlekedési 
Vállalkozások Szövetsége 1990 szeptember 27-óta, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete 1990 szeptember 24-óta, a
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 1990 január 23-óta, az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója
1993. február 2-óta, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 1990 január 11-óta, a Közúti Közlekedési Szakszervezet
1990 január 2-óta, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége 1992 március 9-óta, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati
Szövetsége 2004. június 22-óta, a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete 1991. október 21-óta, a Városi 
Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1990. december 14-óta és a Közúti Közlekedési Koalíció tagjai a
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete 1990. február 13-óta, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége 2009. május 4-óta
társadalmi szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

7. Az ÁPBtv. 9. § (1) bekezdése szerint az ágazati párbeszéd bizottságot legalább egy ágazati munkáltatói érdekképviselet és
legalább egy ágazati szakszervezet kezdeményezheti, illetve az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján legalább egy-egy
munkáltatói érdekképviselet és szakszervezet részvételével mûködhet. 

A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók
Uniója, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a Közlekedési Munkástanácsok
Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos
Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Közúti Közlekedési Koalíció (Teherfuvarozók
Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége) az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a 
Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság jogszerûen megalakult. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az (5) bekezdés c) pont
elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d)
pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, az Autóbuszközlekedésben 
és Személyszállításban Dolgozók Uniója, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a Közúti Közlekedési
Szakszervezet, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a Nemzetközi
és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, valamint
a Közúti Közlekedési Koalíció tagjai a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete és a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége a
jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolták. A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége,
a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete az Itv. 29. § (1) bekezdési szerinti általános tételû eljárási illeték befizetését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***
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HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 89; adószám: 19001724-2-42; képviseletre
jogosult személy: Gablini Gábor Ferenc alelnök; székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.) Könnyûipari Ágazati Párbeszéd
Bizottsághoz történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:

a) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége mint ágazati munkáltatói érdekképviselet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában
és a 28. § (5) bekezdésben foglalt részvételi feltételeknek,

b) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása a
2. pont szerint jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a
Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának jogerõre emelkedésének napján jön
létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási
hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2010. február 21-én, 92-3/26-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet
terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek
megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont és (2) bek. b), továbbá a 28. § (5) bek. rendelkezésének megfelelõen a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelme és
képviselete. Az alapszabály 3.6. pontja alapján az érdekképviselet Textil és Ruházatipari Szekciója tevékenységét ágazati szinten
szervezi, amelynek feladata az ágazati, szakmai érdekképviselet. Az érdekképviseletnek a TEÁOR ’08 szerinti 13 Textília gyártása, 14
Ruházati termék gyártása, 15 Bõr, bõrtermék. lábbeli gyártása megnevezésû ágazatokban, valamint a 9601 Textil, szõrme mosása,
tisztítása megnevezésû szakágazatban fõtevékenység alapján besorolt 51 munkáltató a tagja.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának elõírását teljesítette, továbbá az
ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés elõírásának is megfelel, tagja volt „Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és
rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban” címû 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján
2010. december 31-ig mûködött Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak.

[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati munkáltatói
érdekképviselet, amelynek az adott ágazatba fõtevékenység szerint besorolt tagjai foglalkoztatják az ágazatban munkaviszonyban
álló munkavállalók legalább öt százalékát, vagy amelynek, vagy amely tagszervezeteinek legalább negyven, az ágazatba
fõtevékenysége alapján besorolt munkáltató a tagja.

Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés b) pontja szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából 2010.
december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és „Az Ágazati Párbeszéd
Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember
22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett,
ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ ágazati tagozatát.]
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3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 1989. április 25-óta társadalmi
szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak

7. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az ÁPBtv. 6–7. § és a 28. § (5) bek. b) pont szerinti részvételi feltételeknek
megfelel, a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen létrejött. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, a 28.§ (5) bekezdésén, valamint a 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.

Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az
(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését
igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Magyar Iparszövetség (bírósági nyilvántartási szám: 1769; adószám: 19002433-2-42; képviseletre jogosult személy: Dr.
Vadász György ügyvezetõ társelnök; székhely: 1146 Budapest, Thököly út 58–60.) Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz
történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmét elutasítja.

Az ÁRMB megállapítja, hogy a Magyar Iparszövetség mint munkáltatói érdekképviselet nem felel meg az ÁPBtv. 6–7. §-ában és a
28. § (5) bekezdésben foglalt részvételi feltételeknek.

2. Az ÁRMB a Magyar Iparszövetségnek a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás elutasítására
vonatkozó határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Magyar Iparszövetség – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó
általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Magyar Iparszövetség 2010. március 5-én, 92-3/31-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez,
amely a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (2) bek., továbbá a 28. § (5) bek. rendelkezése ellenére a Magyar Iparszövetség alapszabályában nem szerepel,
hogy a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelmét és képviseletét, az érdekképviselet tevékenységét ágazati
szinten szervezi. Az érdekképviselet alapszabályának 7. e) pontja kiemeli, hogy az országos érdekegyeztetés fórumain látja
tagszervezetei és azok tagjai érdekképviseletét. A 7. f) pont rendelkezik arról, hogy az érdekképviselet támogatja a tagszervezetei
által létrehozott regionális szövetségek szakmai tagozatok tevékenységét. 

Az érdekképviselet alapszabálya nem nevesít a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság mûködési területéhez tartozó a TEÁOR
’08 szerinti 13 Textília gyártása, 14 Ruházati termék gyártása, 15 Bõr, bõrtermék, lábbeli gyártása megnevezésû ágazatokban,
valamint a 9601 Textil, szõrme mosása, tisztítása megnevezésû szakágazatban tevékenykedõ ágazati, szakmai tagozatot, szekciót.
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„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban”
címû 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján 2010. december 31-ig mûködött Könnyûipari Ágazati Párbeszéd
Bizottságnak nem volt tagja.

3. A Magyar Iparszövetség az ÁPBtv. 6–7. § és a 28. § (5) bek. b) pont szerinti részvételi feltételeknek nem felel meg, a Könnyûipari
Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen nem jöhet létre. 

[Az ÁPBtv. 5. § rendelkezése szerint a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek megfelelõ, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói
érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak létre.

A 7. § (2) bekezdése szerint ágazati az az érdekképviselet, amely tevékenységét ágazati szinten szervezi és munkáltatókból,
illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl álló tagsággal rendelkezik.

Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés b) pontja szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából 2010.
december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és „Az Ágazati Párbeszéd
Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember
22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett,
ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ ágazati tagozatát.]

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, a 28. § (5) bekezdésén, valamint a 21. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Magyar Iparszövetség a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Magyar Iparszövetség (bírósági nyilvántartási szám: 1769; adószám: 19002433-2-42; képviseletre jogosult személy:
Dr. Vadász György ügyvezetõ társelnök; székhely: 1146 Budapest, Thököly út 58–60.) Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz
történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmét elutasítja.

Az ÁRMB megállapítja, hogy a Magyar Iparszövetség mint munkáltatói érdekképviselet nem felel meg az ÁPBtv. 6–7. §-ában és a
28. § (5) bekezdésben foglalt részvételi feltételeknek.

2. Az ÁRMB a Magyar Iparszövetségnek a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás elutasítására vonatkozó
határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Magyar Iparszövetség – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû
eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Magyar Iparszövetség 2010. március 12-én, 92-3/34-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez,
amely a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek megállapítására irányult.
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2. Az ÁPBtv. 6. § (2) bek., továbbá a 28. (5) bek. rendelkezése ellenére a Magyar Iparszövetség alapszabályában nem szerepel,
hogy a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelmét és képviseletét, az érdekképviselet tevékenységét ágazati
szinten szervezi. Az érdekképviselet alapszabályának 7.e) pontja kiemeli, hogy az országos érdekegyeztetés fórumain látja
tagszervezetei és azok tagjai érdekképviseletét. A 7.f) pont rendelkezik arról, hogy az érdekképviselet támogatja a tagszervezetei
által létrehozott regionális szövetségek szakmai tagozatok tevékenységét. 

Az érdekképviselet alapszabálya nem nevesít a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság mûködési területéhez tartozó a TEÁOR ’08
szerinti 25 Fémfeldolgozási termék gyártása, 27 Villamos berendezés gyártása, 28 Gép, gépi berendezés gyártása, 29 Közúti jármû
gyártása, 30 Egyéb jármû gyártása, 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása (kivéve a 3316 Repülõgép, ûrhajó javítása szakágazatot) 
megnevezésû ágazatokban tevékenykedõ ágazati, szakmai tagozatot, szekciót.

A Magyar Iparszövetség „Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás
megalkotásáig terjedõ idõszakban” címû 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján 2010. december 31-ig
mûködött Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak nem volt tagja.

3. A Magyar Iparszövetség az ÁPBtv. 6–7. § és a 28. § (5) bek. b) pont szerinti részvételi feltételeknek nem felel meg, a Gépipari
Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen nem jöhet létre. 

[Az ÁPBtv. 5. § rendelkezése szerint a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek megfelelõ, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói
érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak létre.

A 7. § (2) bekezdése szerint ágazati az az érdekképviselet, amely tevékenységét ágazati szinten szervezi és munkáltatókból,
illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl álló tagsággal rendelkezik.

Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés b) pontja szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából 2010.
december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és „Az Ágazati Párbeszéd
Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember
22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett,
ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ ágazati tagozatát.]

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, a 28. § (5) bekezdésén, valamint a 21. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Magyar Iparszövetség a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Magyar Iparszövetség (bírósági nyilvántartási szám: 1769; adószám: 19002433-2-42; képviseletre jogosult személy:
Dr. Vadász György ügyvezetõ társelnök; székhely: 1146 Budapest, Thököly út 58–60.) Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz
történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmét elutasítja.

Az ÁRMB megállapítja, hogy a Magyar Iparszövetség mint munkáltatói érdekképviselet nem felel meg az ÁPBtv. 6–7. §-ában és a
28. § (5) bekezdésben foglalt részvételi feltételeknek.

2. Az ÁRMB a Magyar Iparszövetségnek az Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás elutasítására
vonatkozó határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Magyar Iparszövetség – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó
általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.
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Indokolás

1. A Magyar Iparszövetség 2010. március 1-én, 92-3/33-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez,
amely az Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (2) bek., továbbá a 28. (5) bek. rendelkezése ellenére a Magyar Iparszövetség alapszabályában nem szerepel,
hogy a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelmét és képviseletét, az érdekképviselet tevékenységét ágazati
szinten szervezi. Az érdekképviselet alapszabályának 7.e) pontja kiemeli, hogy az országos érdekegyeztetés fórumain látja
tagszervezetei és azok tagjai érdekképviseletét. A 7.f) pont rendelkezik arról, hogy az érdekképviselet támogatja a tagszervezetei
által létrehozott regionális szövetségek szakmai tagozatok tevékenységét. 

Az érdekképviselet alapszabálya nem nevesít az Építõipari Ágazati Párbeszéd Bizottság mûködési területéhez tartozó, a TEÁOR
’08 szerinti 23 Nemfém ásványi termék gyártása, 41 Épületek építése, 42 Egyéb épületek építése, 43 Speciális szaképítés
megnevezésû ágazatokban, valamint a 7111 Építészmérnöki tevékenység megnevezésû szakágazatban tevékenykedõ ágazati,
szakmai tagozatot, szekciót.

„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban”
címû 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján 2010. december 31-ig mûködött Építõipari Ágazati Párbeszéd
Bizottságnak nem volt tagja.

3. A Magyar Iparszövetség az ÁPBtv. 6–7. § és a 28. § (5) bek. b) pont szerinti részvételi feltételeknek nem felel meg, az Építõipari
Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen nem jöhet létre. 

[Az ÁPBtv. 5. § rendelkezése szerint a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek megfelelõ, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói
érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak létre.

A 7. § (2) bekezdése szerint ágazati az az érdekképviselet, amely tevékenységét ágazati szinten szervezi és munkáltatókból,
illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl álló tagsággal rendelkezik.

Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés b) pontja szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából 2010.
december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és „Az Ágazati Párbeszéd
Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember
22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett,
ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ ágazati tagozatát.]

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, a 28. § (5) bekezdésén, valamint a 21. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Magyar Iparszövetség a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (bírósági nyilvántartási szám: 11162; adószám: 18172708-2-42;
képviseletre jogosult személy: dr. Pék Zsolt elnök; székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 97/A) Könnyûipari Ágazati Párbeszéd
Bizottsághoz történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.
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Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a) a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 mint ágazati szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában

foglalt részvételi feltételeknek,
b) a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000-nek a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ

csatlakozása a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.
2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete

2000-nek a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának jogerõre emelkedésének
napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a Ket. 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól
lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet –
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási
hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000, 2010. március 30-én, 92-3/36-1/2010-ÁRMB számon iktatott
kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel
feltételeinek megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók
Szakszervezete 2000 alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása
és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 13 Textília gyártása, 14 Ruházati
termék gyártása, 15 Bõr, bõrtermék. lábbeli gyártása megnevezésû ágazatokban, valamint a 9601 Textil, szõrme mosása, tisztítása
megnevezésû szakágazatban fõtevékenység alapján munkáltatóknál mûködõ 20 munkahelyi szintû szervezet a tagja,
munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma 527 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 1,0 százaléka.

A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.
[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,

amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri
az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol
az érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.]

3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000, 2004. október 4-óta
társadalmi szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

4. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a
Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen létrejött. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az (5) bekezdés c) pont
elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés
d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek
teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***
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HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjai a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (bírósági
nyilvántartási szám: 702; adószám: 19002392-2-42; képviseletre jogosult személy: Kekecs Károly elnök; székhely: 1081 Budapest,
Köztársaság tér 3.), a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 3943; adószám:
19676889-1-42; képviseletre jogosult személy: Eisen Sándor elnök; székhely: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2.) és a Városi
Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 3149; adószám: 19014032-2-12; képviseletre
jogosult személy: Gulyás Attila elnök; székhely: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottsághoz történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a) a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, Nemzetközi és

Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) mint ágazati
szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek,

b) a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciónak (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, Nemzetközi és
Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) a Közúti
Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciójának a
Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának jogerõre
emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjaként a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, a Nemzetközi 
és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete és a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége – mint
bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a
(1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjaként a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 2010. június 
16-án 92-3/40-1/2010-ÁRMB számon, a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete 2010. június 17-én
92-3/40-3/2010-ÁRMB számon, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) 2010. június 17-én
92-3/40-2/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati
Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjai
(Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi
Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi. A Közúti
Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi
személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ
tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység alapján
besorolt munkáltatóknál mûködõ 52 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma
4 262 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 5,1 százaléka.

A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, Nemzetközi és
Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) az ÁPBtv. 7. §
(1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.
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[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,
amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol az
érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.

Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek elérése érdekében a
munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.]

3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjaként a Közlekedési Dolgozók
Szakszervezeteinek Szövetsége 1990. január 11-óta, a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete 1991.
október 21-óta és a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1990. december 14-óta társadalmi
szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

4. A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, Nemzetközi és
Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) az ÁPBtv.
6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ
csatlakozása jogszerûen létrejött. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, Nemzetközi és
Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) a jelen
eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

K Ö Z L E M É N Y
a Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakításáról, 

valamint az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatairól

Az ágazati szintû szociális párbeszéd megerõsítése, továbbfejlesztése érdekében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvényben foglaltakkal összhangban jelen dokumentum
aláírói egybehangzóan kinyilvánítják szándékukat alágazati párbeszéd bizottság létrehozására a húsiparban és megalakítják a
TEÁOR’08 szerinti 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása megnevezésû ágazatban mûködõ Húsipari Alágazati
Párbeszéd Bizottságot (HSZPB). A Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottságon, mint
strukturált ÁPB-n belül jön létre.

A húsiparban mûködõ, jelen dokumentumot aláíró munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek (továbbiakban: Felek) az
alábbiakban állapodnak meg.

A Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság alapító tagjai:
– Magyar Húsiparosok Szövetsége (MHSZ),
– Húsipari Dolgozók Szakszervezete (HDSZ).

I.

A Felek együttmûködnek:
– a húsipar szakágazati szintû társadalmi párbeszéd erõsítése és fejlesztése,
– a szociális párbeszéd intézményrendszerének létrehozása, kiépítése és mûködtetése érdekében.
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A Felek együttmûködése egymás kölcsönös elismerésén, érdekeik tiszteletben tartásán alapul. Az együttmûködés kiterjed
mindazon területekre, intézkedésekre, amelyek a szakágazat helyzetét, jövõjét, munkáltatói vagy munkavállalói érdekeit érintik,
illetve elõsegítik a szakágazat versenyképességének biztosítását, megtartását, fokozását.

II.

A Felek megállapodnak, hogy:
– a Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság munkáltatói oldalát képviselõ Magyar Húsiparosok Szövetsége és a HAlPB

munkavállalói oldalát képviselõ Húsipari Dolgozók Szakszervezete döntési (szavazati) joggal vesz részt a HAlPB-ben. A Húsipari
Alágazati Párbeszéd Bizottság munkáltatói és munkavállalói oldalát egy-egy szavazati jog illeti meg. A HAlPB döntéseit
(megállapodás, ajánlás, vélemény) konszenzussal hozza meg.

– a Húsipari AlPB tisztségviselõi a társelnökök, akik az oldalak oldalelnökei is egyben. Mind a munkáltatói, mind a munkavállalói
oldal 3-3 fõt delegál a Bizottságba.

– a megalakítást követõen - meghatározott idõn belül - közösen kidolgozzák a Bizottság alapszabályát, szervezeti és mûködési
rendjét.

III.

A Felek kijelentik, hogy
– fenntartják más, a húsiparban mûködõ munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletek utólagos csatlakozásának

lehetõségét, amennyiben azok jelen megállapodást elfogadják és megfelelnek az Ágazati – Részvételt Megállapító Bizottság által
jóváhagyott részvételi feltételeknek,

– az ágazati struktúra alapján a Bizottság az Élelmiszeripari ÁPB struktúráján belül kíván mûködni.

IV.

A Felek egyetértenek abban, hogy a Bizottság mûködése során kiemelt figyelmet kell fordítani a következõ területekre:
– a húsipar nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására és

közvetítésére,
– a szakágazatot érintõ legfontosabb gazdaságpolitikai kérdésekben közös álláspontok kialakítására, közös akciókban,

képzésben, programok megvalósításában, nemzetközi tevékenységben való részvételre,
– a szakágazatot és a munka világát érintõ jogszabályokra, a foglalkoztatás-, bér- és jövedelempolitikára, oktatásra, képzésre,

környezetvédelemre,
– munkahelyi egészségre és biztonságra, munkavédelemre,
– munkaidõre és annak beosztására,
– létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére, szakágazati kollektív szerzõdésre,
– az EU-ban mûködõ ágazati párbeszéd bizottságok munkájába történõ bekapcsolódásra,
– a szociális béke fenntartása érdekében a szakágazatban alkalmazható konfliktuskezelési (és megoldási) módszerek

kidolgozására.

A törvényalkotási munka elõsegítése érdekében a Bizottság
– felkéri a Kormányt és a szaktárcát az ágazati együttmûködés támogatására – különös tekintettel a megkötött együttmûködési

megállapodásra,
– a véleményezésre átadott jogszabály-tervezetek tekintetében egyeztetett álláspont kialakításában, és képviseletében érdekelt,
– a kormányzati oldal által átadott jogosultságok keretei között szakmai szinten önálló törvényjavaslatot dolgoz ki.

V.

A szerzõdést kötõ Felek - a Bizottság megalakításánál, mûködési feltételeinek meghatározásánál, alapszabálya, feladat és
hatásköre, szervezeti és mûködési rendje kialakításánál - érvényesítik a

– 2009. évi LXXIV. törvényt, az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl,
– a jelenleg érvényes munkaügyi szabályokat.

VI.

A bizottság megalapítói hangsúlyozzák, hogy elkötelezettek a húsiparban az ágazati párbeszéd rendszerének megerõsítése, és
eredményes mûködtetése iránt, és ezt tevékenységükkel támogatják.
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A Felek kinyilvánítják, hogy a szakágazati,- és helyi Kollektív szerzõdések, bérmegállapodások és egyéb megállapodások
megkötése során jelen megállapodásban rögzített elveket figyelembe veszik.

Budapest, 2010. június 30.

Éder Ta más s. k., Ka pu vá ri Jó zsef s. k.,
el nök el nök

Ma gyar Hús ipa ro sok Szö vet sé ge Hús ipa ri Dol go zók Szak szer ve ze te

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény [a továbbiakban: ÁPBtv.] 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Magyar Húsiparosok Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 3987; adószáma: 19676494-2-43; képviseletre jogosult
személy: Éder Tamás elnök; székhely: 1095 Budapest, Mester u. 30–32.) és a Húsipari Dolgozók Szakszervezete (bírósági nyilvántartási
szám: 724; adószám: 19013378-2-42; képviseletre jogosult személy: Kapuvári József elnök; székhely: 1068 Budapest, Városligeti
fasor 44.) Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a) a Magyar Húsiparosok Szövetsége mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint a Húsipari Dolgozók Szakszervezete

mint ágazati szakszervezet megfelelnek az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek,
b) a Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

megnevezésû alágazatban a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.
2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság az ÁRMB

határozatának jogerõre emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húsipari Dolgozók Szakszervezete – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Itv.] 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húsipari Dolgozók Szakszervezete 2010. július 7-án, 92-3/43-1/2010-ÁRMB számon
iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának megállapítására,
valamint az abban való részvétel feltételeinek megállapítására irányult.

2. A kérelmet benyújtó érdekképviseletek az ÁPBtv. 9. § (1)–(2) bekezdés elõírása szerint kezdeményezték a Húsipari Alágazati
Párbeszéd Bizottság létrehozását, amely a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009. december 23-i, 2009/13. számában közzétételre
került.

3. A Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról 2010. június 30-án a kérelmezõ érdekképviseletek megállapodást
kötöttek, amelynek tartalma megfelel az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdésében elõírtaknak.

4. A Magyar Húsiparosok Szövetsége alapszabályában – az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont és (2) bek. b) rendelkezésének megfelelõen
– szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelme és képviselete, az érdekképviselet
tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása megnevezésû
alágazatban fõtevékenység alapján besorolt 16 munkáltató a tagja, amelyek a munkaviszonyban álló munkavállalók (7 101 fõ)
25,8 százalékát foglalkoztatják.
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A Magyar Húsiparosok Szövetsége az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának elõírását teljesítette.
[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati munkáltatói

érdekképviselet, amelynek az adott ágazatba fõtevékenység szerint besorolt tagjai foglalkoztatják az ágazatban munkaviszonyban
álló munkavállalók legalább öt százalékát, vagy amelynek, vagy amely tagszervezeteinek legalább negyven, az ágazatba
fõtevékenysége alapján besorolt munkáltató a tagja.]

5. A Húsipari Dolgozók Szakszervezete alapszabályában – az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének
megfelelõen – szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az
érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény
gyártása megnevezésû alágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 7 munkahelyi szintû szervezet a tagja, 
munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma 3 004 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 10,9 százaléka.

A Húsipari Dolgozók Szakszervezete az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.
[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,

amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol az
érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.

Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek elérése érdekében a
munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.]

6. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Magyar Húsiparosok Szövetsége 1991. november 5-óta és a Húsipari Dolgozók
Szakszervezete 1989. december 13-óta társadalmi szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti,
legalább két éves mûködési elõírásnak.

7. Az ÁPBtv. 9. § (1) bekezdése szerint az ágazati párbeszéd bizottságot legalább egy ágazati munkáltatói érdekképviselet és
legalább egy ágazati szakszervezet kezdeményezheti, illetve az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján legalább egy-egy
munkáltatói érdekképviselet és szakszervezet részvételével mûködhet. 

A Magyar Húsiparosok Szövetsége és a Húsipari Dolgozók Szakszervezete az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek
megfelel, a Húsipari Alágazati Párbeszéd Bizottság jogszerûen megalakult. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Magyar Húsiparosok Szövetsége, valamint a Húsipari Dolgozók Szakszervezete a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése
szerinti feltételek teljesülését igazolták.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 23; adószám: 18895382-1-18; képviseletre
jogosult személy: Jáger István elnök; székhely: 1161 Budapest, Rigó u. 38. IV/7.) Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottsághoz történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.
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Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a) a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége mint ágazati szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt

részvételi feltételeknek,
b) a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetségének a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd

Bizottsághoz történõ csatlakozása a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.
2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati

Szövetségének a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának
jogerõre emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási
hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége 2010. július 16-án 92-3/45-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet
terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a
részvétel feltételeinek megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati
Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és
megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi. A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottság tevékenységi területén a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés
megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ
szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 10 munkahelyi szintû 
szervezet a tagja, munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma 1 890 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban
foglalkoztatottak 1,5 százaléka.

A LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.
[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,

amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol az
érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.]

3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége 2004. június 22-óta
társadalmi szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

4. A LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a Közúti
Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen létrejött. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek
teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***
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HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 5412; adószám: 18049017-1-42; képviseletre jogosult
személy: Ványa Magdolna elnök; székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 44.) Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz
történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a) az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete mint ágazati szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi

feltételeknek,
b) az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezetének az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása a

2. pont szerint jogszerûen létrejött.
2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezetének az

Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának jogerõre emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági
eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete 2010. augusztus 13-án 92-3/47-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett
elõ az ÁRMB-hez, amely az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek
megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete
alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az
érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi. Az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén a
TEÁOR ’08 szerinti 10 Élelmiszergyártás, 11 Italgyártás megnevezésû ágazatokban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál
mûködõ 26 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma 3 325 fõ, amely az ágazatban
munkaviszonyban foglalkoztatottak 3,4 százaléka.

Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.
[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,

amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol az
érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.]

3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete 1993. szeptember 15-óta társadalmi
szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

4. Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, az Élelmiszeripari
Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen létrejött. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
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Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az
(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését
igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

Határozatot

1. Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 4996; adószám: 18682568-1-13;
képviseletre jogosult személy: Csánics Sándor elnök; székhely: 2030 Érd, Emília u. 39.) Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd
Bizottsághoz történõ csatlakozás, valamint döntési (szavazati) joga és reprezentativitása megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:

a) az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete, mint ágazati szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt
részvételi feltételeknek,

b) az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szempontok alapján az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók
Szakszervezete döntési (szavazati) joggal nem rendelkezik,

c) az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szempontok alapján az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók
Szakszervezete nem reprezentatív érdekképviselet,

d) az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezetének a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ
csatlakozása a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók
Szakszervezetének a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának jogerõre
emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási
hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete, 2010. szeptember 23-án, 92-3/48-1/2010-ÁRMB számon iktatott
kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel
feltételeinek, valamint az érdekképviselet döntési (szavazati) joga és reprezentativitása megállapítására irányult.

2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók
Szakszervezete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és
megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
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megnevezésû ágazatba fõtevékenység alapján munkáltatóknál mûködõ 14 munkahelyi szintû szervezet a tagja, munkaviszony
keretében foglalkoztatott taglétszáma 441 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 3,0 százaléka.

Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.

[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati szakszervezet,
amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg
tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy legalább három munkáltatónál, ahol az
érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.]

3. Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontban, illetve a 1. sz. melléklet 1–5. sorszám
alatt szereplõ szempontokra, a TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység megnevezésû ágazatban a benyújtott
adatok alapján 8,9 pontot (az aktív szakszervezeti tagok létszáma: 1,4 pont; kollektív szerzõdéses lefedettség: 0,0 pont; az Országos
Érdekegyeztetõ Tanács munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói szövetséghez való tartozás: 5 pont; az ágazat
nemzetközi munkavállalói szervezeteihez való tartozás: 2,5 pont) kapott.

Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pont elõírását nem teljesítette, a
Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottságban döntési (szavazati) joggal nem rendelkezik.

[Az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint döntési (szavazati) joggal rendelkezik az az ágazati szakszervezet, amely az
1. számú mellékletben meghatározott szempontok alapján legalább 10 pontot ért el.

1. Az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választáson elért eredmény

A szempont alkalmazása az ÁPBtv. 27. § (2) bekezdés b) pontja szerint 2012. augusztus 20-án lép hatályba. A 28. § (1) bekezdés
szerint a meghatározott idõpontig az 1. szempont pontértékét a 2. és 3. szempont között kell elosztani.

2. Az aktív szakszervezeti tagok létszáma

A munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok arányában összesen 47 pont osztható fel. Az ágazatba fõtevékenység alapján
besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma felel meg 47 pontnak.

A szakszervezetek, illetve a szakszervezeti szövetségek az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatott, tagdíjat fizetõ tagjaik
létszámának megfelelõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.

3. Kollektív szerzõdéses lefedettség

A kollektív szerzõdéses lefedettség alapján összesen 38 pont osztható fel. Az ágazatba fõtevékenységük alapján besorolt
munkáltatóknál munkaviszonyban állók összlétszáma felel meg 38 pontnak.

A munkavállalói érdekképviseletek a részvételükkel kötött és az ágazatban hatályos, regisztrált kollektív szerzõdések által
lefedett munkavállalói létszámnak megfelelõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.

Amennyiben egy munkaviszonyban álló foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy egy, illetõleg több
munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív szerzõdés vonatkozik, a halmozódás elkerülése
érdekében a legmagasabb szintû kollektív szerzõdést kell figyelembe venni. Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú
kollektív szerzõdés, a szerzõdést kötõ munkavállalói érdekképviseletek egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.

4. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói szövetséghez való tartozás

Az OÉT munkavállalói oldalán résztvevõ szövetséghez való tartozás arányában összesen 10 pont osztható fel.

Azok a munkavállalói érdekképviseltek, amelyek tagjai valamely, az OÉT munkavállalói oldalán résztvevõ országos szövetségnek, 
egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.

6. Az ágazati nemzetközi munkavállalói szervezeteihez való tartozás

Nemzetközi ágazati szövetséghez való tartozás alapján összesen 5 pont osztható fel. Azok a munkavállalói érdekképviseletek,
amelyek tagjai az adott ágazat nemzetközi munkavállalói szervezetének, egyenlõ arányban részesednek a felosztható
pontszámból.

Amennyiben az adott ágazatban nincs nemzetközi munkavállalói szervezet, akkor az egyes szervezeteknek a többi négy feltétel
alapján kapott pontszámait a 100/95-szörösükre kell emelni.]

4. Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontban, illetve a 1. sz. melléklet 1-3. sorszám
alatt szereplõ szempontokra, a TEÁOR ’08 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység megnevezésû ágazatban a benyújtott adatok
alapján 1,4 pontot (az aktív szakszervezeti tagok létszáma: 1,4 pont; kollektív szerzõdéses lefedettség: 0,0 pont) kapott.
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Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pont elõírását nem teljesítette, nem
reprezentatív ágazati szakszervezet.

[Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint reprezentatív az az ágazati szakszervezet, amely a 1. számú mellékletben 1-3. sorszám
alatt szereplõ szempontokra legalább 10 pontot kapott.]

5. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete, 1993. január 28-óta
társadalmi szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

6. Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a
Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen létrejött. 

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

Az Értékszállítási és Õrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek
teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

***

HATÁROZAT

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1) bekezdés felhatalmazása
alapján meghozta az alábbi

határozatot

1. A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 12889; adószám:
18196487-1-42; képviseletre jogosult személy: Tasnádi Sándor elnök; székhely: 2500 Esztergom, Dobogókõi út 31.) Rehabilitációs
Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.

Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a) a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége, mint megváltozott munkaképességûeket

foglalkoztató munkáltatók érdekképviselete megfelel az ÁPBtv. 6. § és 19. § (4) bekezdésben foglalt részvételi feltételeknek,
b) a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetségének a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottsághoz

történõ csatlakozása a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.
2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos

Érdekvédelmi Szövetségének a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása az ÁRMB határozatának jogerõre
emelkedésének napján jön létre.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az
ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett
társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján
mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

Indokolás

1. A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége 2010. július 30-án, 92-3/46-1/2010-ÁRMB
számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a
részvétel feltételeinek megállapítására irányult.
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2. A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége – az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont és (2) bek. b) pont,
valamint a 19. § (4) bek. b) pont rendelkezésének megfelelõen – alapszabályában szerepel, hogy célja a megváltozott
munkaképességûeket foglalkoztató munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek képviselete, és ezen körben
18 munkáltató a tagja, amelyek a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál alkalmazott
munkavállalók 8,9 százalékát  (2 612 fõ) foglalkoztatják.

A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége az ÁPBtv. 19. § (4) bekezdés b) pontjának elõírását
teljesítette. 

[Az ÁPBtv. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a rehabilitációs szociális párbeszédben az a munkáltatói érdekképviselet vehet
részt, amelynek a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató tagszervezeteinél munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban állók száma eléri a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál
alkalmazott munkavállalók összlétszámának öt százalékát, vagy legalább negyven, megváltozott munkaképességû
munkavállalókat foglalkoztató munkáltató a tagja.]

3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége 2008.
március 13-óta társadalmi szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési
elõírásnak.

4. A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége az ÁPBtv. 6. § és 19. § (4) bekezdés szerinti
részvételi feltételeknek megfelel, a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása jogszerûen létrejött.

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az

(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, 
az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak nincs helye.

A Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetsége jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése
szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Dr. Vár ko nyi Ju li an na s. k.,
ÁRMB el nök

T Á J É K O Z T A T Á S

A Nemzetgazdasági Minisztérium
t á j é k o z t a t ó j a

a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységi területének kibõvítésérõl

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (1) bekezdése alapján az Ágazati Részvételt megállapító Bizottság 92-3/1-12/2010-ÁRMB
sz. határozatával 2010. március 23-án megalakult Hírközlés Ágazati Párbeszéd Bizottságban tag

ágazati munkáltatói érdekképviseletek:
az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (képviseletre jogosult személy: Keresztesi János elnök; székhely: 1012 Budapest,

Vérmezõ út 4.),
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (képviseletre jogosult személy: Kéry Ferenc elnök; székhely: 1141 Budapest, Cinkotai u. 73/A) 
a Magyar Tartalomipari Szövetség (képviseletre jogosult személy: dr. Mlinarics József elnök; székhely: 1012 Budapest, Kuny

Domokos u. 13.) és
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hírközlési Szekció (képviseletre jogosult személy: Gablini Gábor Ferenc

alelnök ; székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2–6.),
valamint
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ágazati szakszervezet:

a Vasas Szakszervezeti Szövetség (képviseletre jogosult személy: Spiegelné Balogh Lívia alelnök; székhely: 1086 Budapest,
Magdolna u. 5–7.), 

közösen kezdeményezik 

a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság

tevékenységi területének bõvítését a TEÁOR ’08 szerinti

5813 Napilapkiadás,

5814 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

6010 Rádiómûsor-szolgáltatás,

6020 Televíziómûsor összeállítása, szolgáltatása,

6391 Hírügynökségi tevékenység

megnevezésû szakágazatokra.

Ha az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a), illetve b) pont feltételeinek megfelelõ más munkavállalói érdekképviselet (ágazati
szakszervezet), illetve más munkáltatói érdekképviselet (ágazati munkáltatói érdekképviselet) is részt kíván venni a fenti
szervezetek kezdeményezése alapján kibõvített területen tevékenykedõ Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottságban, a jelen
tájékoztató közzétételétõl számított harminc napon belül errõl írásban tájékoztatja a kezdeményezõket és az Ágazati Részvételt
Megállapító Bizottságot (1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.). Ezt követõen, a kezdeményezõ és a részvételi szándékukat jelen
felhívás alapján bejelentõ érdekképviseletek megállapodhatnak a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság területének kibõvítésérõl,
és kérhetik az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságtól a részvételi feltételeknek való megfelelés megállapítását [ÁPBtv. 9. § (2) és 
(3) bekezdés].
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség
függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író
három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség
kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos
státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a
szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási
szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt,
hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a
rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes
szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a
szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek
optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák
el az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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