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2010. évi XXXIX. tör vény
egyes szociális és munkaügyi tárgyú tör vényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggõ módosításáról*

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény módosítása

1.  § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 5.  §-ának
f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában]

„f) a gyermek tartására köteles személy: a Ptk.-ban meghatározott feltételek és sorrend szerint a szülõ, más felmenõ
egyenesági rokon, a nagykorú testvér, a szülõ házastársa, a gyermeket nevelõ más személy,”

(2) A Gyvt. 5.  §-ának o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E tör vény alkalmazásában]

„o) várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy ezek következtében
kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal
veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését,”

(3) A Gyvt. 5.  §-a s) pontjának se) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E tör vény alkalmazásában fenntartó:]

„se) az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes valamely államban (a továb biak ban: EGT-állam),
valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az adott állam
szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek –
az EGT-államoktól eltérõ más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az sc)–se) pontokban
foglaltak a továb biak ban együtt: nem állami fenntartó],”

2.  § A Gyvt. a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § A gyermek jogainak biztosítása érdekében a gyermek szülei – akkor is, ha külön élnek – kötelesek egymással
együttmûködni a gyermek sorsát érintõ, a Ptk. 3:179.  §-ának (2) bekezdése szerinti lényeges kérdésekben, a gyermek
tartós vagy végleges letelepedés szándékával történõ külföldre vitelének kérdésében és a különélõ szülõvel   való
kapcsolattartás kérdésében. Ennek elõmozdítása érdekében a gyámhivatal tájékoztatja a szülõket a Ptk. 3:181.  §-a
szerinti közvetítõi eljárás (e tör vény alkalmazásában a továb biak ban: gyermekvédelmi közvetítõi eljárás)
igénybevételének lehetõségérõl és – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a különélõ szülõk számára
gyermekvédelmi közvetítõi eljárás igénybevételét rendelheti el.”

3.  § A Gyvt. 13.  §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülõje jogosult arra, hogy]

„d) a gyermeke sorsát érintõ egyes lényeges kérdésekben – gyermeke nevének meghatározása és megváltoztatása,
iskolájának, életpályájának megválasztása – meghallgassák, továbbá hogy véleményt nyilváníthasson a gyermeke
számára kijelölt gondozási helyrõl, feltéve, hogy szülõi felügyeleti jogát e tekintetben nem korlátozták vagy nem
vonták meg,  illetve cselekvõképességét a szülõi felügyelettel kapcsolatos jognyilatkozat megtételében nem
korlátozták.”

4.  § A Gyvt. 33.  §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és tör vényes
képviselõjét,  illetve a fiatal felnõttet tájékoztatni kell]

„c) az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnõtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás,
a távozás és a visszatérés rendjérõl

ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha
a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,

cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha
a gyermeknek van különélõ, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. február 22-i ülésnapján fogadta el.
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cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál
[a ca)–cc) alpontokban szereplõ intézmények a továb biak ban együtt: bentlakásos gyermekintézmény],
cd) a helyettes szülõnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és
ce) a nevelõszülõnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál,”

5.  § A Gyvt. 34.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34.  § (1) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél biztosított személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és gyermekvédelmi szakellátásnál a gyermek és szülõje vagy más
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója (a továb biak ban együtt: kapcsolattartásra jogosult) közötti kapcsolattartás
formái
a) a folyamatos és idõszakos kapcsolattartás
aa) a gyermek tartózkodási helyén történõ meglátogatásával,  illetve
ab) a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével,
b) a felügyelt kapcsolattartás, továbbá
c) a levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés.
(2) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás során elõ kell segíteni, hogy a kapcsolattartásra
jogosult a gyermekkel kapcsolatot tartson fenn, feltéve, hogy a szülõ nem áll a gyermek vagy a gyermeket nevelõ
személy sérelmére elkövetett cselekmény   miatt ideiglenes megelõzõ távoltartás,  illetve megelõzõ távoltartás,
továbbá a büntetõeljárásban elrendelhetõ távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt, vagy a gyermek súlyos
bántalmazása   miatt nem szüneteltették a szülõ kapcsolattartási jogának gyakorlását.
(3) A gyámhivatal a kapcsolattartásról a gyermek vér szerinti családjával, testvéreivel   való kapcsolat fenntartása,
a gyermeknek a vér szerinti családjába   való visszakerülésének elõsegítése érdekében dönt. A kapcsolattartás
formájának és gyakoriságának elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli a gyermekjóléti alapellátás,  illetve
a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének okát, valamint a kapcsolattartásra jogosult magatartását és
körülményeit.
(4) A gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint,
a gyámhivatal határozatában meghatározott helyszínen kerül sor a kapcsolattartásra.
(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn, a kapcsolattartásra jogosult az átmeneti
gondozásban részesülõ gyermeket a bentlakásos gyermekintézmény házirendje,  illetve a helyettes szülõi hálózatot
mûködtetõvel történt elõ ze tes egyeztetés szerint, a gondozás helyszínén látogathatja. A látogatás alkalmával
biztosítani kell a kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit. Átmeneti gondozásban részesülõ gyermek
esetén a kapcsolattartásról a gyámhivatal kérelemre dönt. A gyámhivatal szükség esetén felügyelt kapcsolattartást
rendel el.
(6) Az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, továbbá az átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermekkel történõ kapcsolattartásról a gyámhivatal hivatalból dönt. A gyermek legfeljebb két napra
történõ eltávozásának és két napnál hosszabb idõtartamú szabadságának engedélyezését a gyámhivatal döntése
alapozza meg. A gyermek gyámja jelzi a gyámhivatalnak, ha a kapcsolattartás végrehajtása során a kapcsolattartásra
jogosult és a gyermek vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyám között vita keletkezik.
(7) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás szempontjából nem tekinthetõ rendszeres kapcsolattartásnak a levélírás,
a telefonhívás,  illetve a csomagküldés, továbbá a gyámhivatal határozatában szabályozottól jelentõsen eltérõ
évenkénti egy-két látogatás.
(8) A kapcsolattartással összefüggõ költségeket a kapcsolattartásra jogosult viseli. A települési önkormányzat
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában nyújthat segítséget [21.  § (2) bek.] a kapcsolattartásra jogosult
számára a kapcsolattartással összefüggõ költségek viseléséhez, különösen az utazási költségekhez,  illetve
a kapcsolattartásra jogosult otthonában történõ kapcsolattartás esetén a gyermek ellátásának költségeihez. A területi
gyermekvédelmi szakszolgálat a külön jogszabályban meghatározottak szerint nyújt segítséget és támogatást
a kapcsolattartás meg  valósításához.”

6.  § (1) A Gyvt. 51.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az otthontalanná vált szülõ kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhetõ el a gyermek és
szülõje, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában
lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket e  miatt el kellene választani szülõjétõl, családjától.”
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(2) A Gyvt. 51.  §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti feladat ellátására az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet várandós
anyák átmeneti otthonát tarthat fenn.
(5) A várandós anyák átmeneti otthona legalább három, legfeljebb nyolc várandós anya ellátását biztosítja, és szükség
szerint jogi tanácsadást, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,  illetve szervezi az ezekhez   való hozzájutást.”

7.  § (1) A Gyvt. 62.  §-a (1) bekezdésének bevezetõ mondata és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata a gyermek külön jogszabály szerinti titkos vagy nyílt örökbefogadásának 
elõkészítése, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és
örökbefogadásának elõkészítése, az örökbefogadási eljárások lebonyolítása, nyílt örökbefogadás esetében a vér
szerinti szülõ és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének elõkészítése érdekében”
„b) az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása az örökbefogadás feltételeirõl, így különösen
az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról, valamint az örökbefogadást követõ gondozás során
  való együttmûködési kötelezettségrõl,”

(2) A Gyvt. 62.  §-a (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett]
„a) gondoskodik
aa) az örökbefogadás elõtti tanácsadás és örökbefogadói tanfolyam megszervezésérõl,  illetve segíti az azokhoz   való
hozzájutást,
ab) az örökbefogadás után segítséget nyújtó szolgáltatások megszervezésérõl,
ac) az örökbefogadást követõ gondozásról a gyámhivatal döntésében megállapított idõtartam alatt, ha
a gyermekvédelmi szakszolgáltatás készítette elõ az örökbefogadást, vagy ha az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú
szervezet tevékenysége megszûnt, és
ad) kérelemre az örökbefogadott gyermek (személy) vér szerinti szülõjével   való kapcsolatfelvételének elõsegítésérõl,
ha a gyámhivatal vagy a bíróság a vér szerinti szülõ természetes személyazonosító adatait közölte,
b) jelentést készít az örökbefogadást követõ gondozás tapasztalatairól
ba) a gyámhivatal döntésében foglaltaknak meg fele lõen a gyámhivatal számára,
bb) külföldi állampolgárságú gyermek örökbefogadása esetén a központi hatóság megkeresésére.”

(3) A Gyvt. 62.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az örökbefogadó szülõ a gyámhivatal által meghatározott idõpontig köteles együttmûködni az örökbefogadást
követõ gondozást végzõ területi gyermekvédelmi szakszolgálattal.”

8.  § A Gyvt. 63.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre
módosul:
„(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a külön jogszabályban meghatározottak szerint elõsegíti a gyermekvédelmi
szakellátásban lévõ gyermek és a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartását.”

9.  § A Gyvt. IX. Fejezete helyébe a következõ Fejezet lép:

„IX. FEJEZET
A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁST ELÕSEGÍTÕ TEVÉKENYSÉG
A nyílt örökbefogadást elõsegítõ tevékenység körébe tartozó szolgáltatások
70.  § (1) A válsághelyzetben lévõ várandós anya segítése céljából, valamint a gyermeket örökbe adni szándékozó vér
szerinti szülõ (e Fejezet alkalmazásában a továb biak ban: vér szerinti szülõ) kérelmére, szándékának meg fele lõen
– a nyílt örökbefogadások elõmozdítása érdekében – közhasznú szervezet örökbefogadást elõsegítõ tevékenységet
(e Fejezet alkalmazásában a továb biak ban: szolgáltatás) folytathat.
(2) A szolgáltatás körébe tartozik
a) a gyermek saját családjában   való nevelkedése érdekében a családgondozás keretében végzett tanácsadás és
segítségnyújtás a válsághelyzetben lévõ, különösen a terhességét eltitkolni szándékozó várandós anya számára,
b) erre irányuló igény esetén
ba) a családok átmeneti otthonában biztosított ellátáshoz   való hozzájutás szervezése vagy
bb) várandós anyák átmeneti otthonában történõ ellátás biztosítása,
c) az örökbe fogadni szándékozó személy – külön jogszabály szerinti – felkészítése az örökbefogadásra,  illetve
a felkészítéshez   való hozzájutás szervezése,
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d) az örökbe fogadandó gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének elõkészítése, ha
az a) pont szerinti szolgáltatás nem járt eredménnyel,

e) az örökbe fogadni szándékozó személy és az örökbe fogadandó gyermek 141/B.  § szerinti adatainak nyilvántartása,

f) az örökbefogadás engedélyezését köve tõen a vér szerinti szülõnek és az örökbefogadó szülõnek történõ
segítségnyújtás, tanácsadás, valamint kérelemre az örökbefogadott gyermek (személy) vér szerinti szülõjével   való
kapcsolatfelvételének elõsegítése, ha a gyámhivatal vagy a bíróság a vér szerinti szülõ természetes személyazonosító
adatait közölte,

g) az általa elõkészített nyílt örökbefogadás esetén az örökbefogadást követõ gondozás a gyámhivatal döntésében
megállapított idõtartam alatt.

(3) Az örökbefogadó szülõ a gyámhivatal által meghatározott idõpontig köteles együttmûködni az örökbefogadást
követõ gondozást végzõ szolgáltatóval. A szolgáltató az örökbefogadást követõ gondozás tapasztalatairól
a gyámhivatal döntésében foglaltaknak meg fele lõen jelentést készít a gyámhivatal számára.

71.  § (1) A szolgáltatás kizárólag

a) – a felek kölcsönös kérelme és egyetértése esetén – Magyarországon élõ, magyar állampolgárságú vér szerinti
szülõ és örökbe fogadni szándékozó személy közötti kapcsolat létrehozására és

b) az örökbefogadást követõ gondozásra

irányulhat.

(2) A szolgáltatás nem terjedhet ki

a) a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának
elõsegítésére,

b) az örökbe fogadható gyermek vagy az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatainak,
képmásának hirdetés útján történõ közzétételére,

c) az örökbefogadás engedélyezése,  illetve felbontása iránti eljárásban   való közremûködésre, kivéve a tanúként   való
közremûködést.

(3) A szolgáltatás körében olyan tevékenység nem végezhetõ, amely sérti a gyermeki jogokat,  illetve
a gyermekvédelem jogszabályban meghatározott céljaival összeegyeztethetetlen.

(4) A közhasznú szervezet szolgáltatásában nem vehet részt gyámhatóságnál közszolgálati jogviszonyban
foglalkoztatott köztisztviselõ.

A szolgáltatás engedélyezése
71/A.  § (1) A szolgáltatás külön jogszabályban meghatározott mûködési engedélyhez kötött tevékenység.

(2) A mûködési engedély kiadásáról – a szolgáltató kérelmére – a mûködést engedélyezõ szerv dönt.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv évente legalább egy alkalommal ellenõrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e
a jogszabályokban, a mûködési engedélyben, valamint a szakmai programban foglaltaknak.

(4) Ha a mûködést engedélyezõ szerv

a) olyan szolgáltatásról szerez tudomást, amely engedély nélkül mûködik, a szolgáltatót eltiltja a szolgáltatás
végzésétõl,

b) az örökbe fogadható gyermekek vagy a szolgáltatást igénybe vevõ személyek súlyos jog- vagy érdeksérelmét
észleli, a szolgáltatás végzését legfeljebb 60 napra felfüggeszti vagy a mûködési engedélyt visszavonja.

(5) A mûködést engedélyezõ szerv intézkedik a mûködési engedélyek kiadásának, visszavonásának, a szolgáltatás
nyújtásától történõ eltiltásnak, valamint a szolgáltatás végzése felfüggesztésének a gyermekek és az ifjúság
védelméért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továb biak ban: minisztérium)
hivatalos lapjában és a minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.

A szolgáltatást igénybe vevõvel kötött megállapodás
71/B.  § (1) A szolgáltató külön jogszabályban meghatározott tartalmú írásbeli megállapodást köt a szolgáltatás
nyújtására

a) a vér szerinti szülõvel,

b) a várandós anyával,

c) ha a vér szerinti szülõ vagy várandós anya kiskorú vagy cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt áll, a tör vényes
képviselõjével,

d) az örökbe fogadandó gyermek gyámjával,
e) az örökbefogadásra   való alkalmasságot megállapító érvényes és hatályos gyámhivatali határozattal rendelkezõ
örökbe fogadni szándékozó
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ea) házaspárral együttesen vagy

eb) egyedülálló személlyel [az a)–e) pontban foglaltak a továb biak ban együtt: a szolgáltatást igénybe vevõ].

(2) A megállapodást a szolgáltatást igénybe vevõ indokolás nélkül írásban bármikor felmondhatja.

(3) A szolgáltató írásban felmondja a megállapodást, ha

a) annak megkötését köve tõen az örökbefogadást kizáró ok fennállásáról szerez tudomást,

b) tudomására jut, hogy az örökbefogadás akár a felek, akár más közremûködõ személyek számára haszonszerzéssel
jár.

(4) A szolgáltató a megállapodásnak a (2)–(3) bekezdés szerinti felmondásáról három munkanapon belül írásban
értesíti az örökbefogadásra   való alkalmasságot megállapító, valamint az örökbefogadás engedélyezésére ille té kes
gyámhivatalt.

A költségek viselése
71/C.  § (1) A szolgáltatásért a szolgáltatás igénybe vevõjétõl a (2) bekezdés szerinti költségek viselésén kívül más
jogcímen, így különösen közvetítõi, szolgáltatási díjként, a szolgáltató vagy egy harmadik személy számára
pénzbefizetés vagy más vagyoni elõny nyújtása nem kérhetõ,  illetve nem fogadható el.

(2) Az örökbe fogadni szándékozó személy viseli az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben felmerült és
a külön jogszabályban meghatározottak szerint megállapított költségeket.

(3) A megállapodásnak a közhasznú szervezet részérõl történõ felmondása sem mentesíti az örökbe fogadni
szándékozó személyt a felmondás idõpontjáig indokoltan felmerült költségek viselése alól.

(4) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy a költségeket nem téríti meg, a közhasznú szervezet igényét bírói úton
érvényesítheti.”

10.  § A Gyvt. a következõ 128/A.  §-sal egészül ki:
„128/A.  § A gyámhivatal jóváhagyása szükséges a gondnokolt ingatlan vagyonán kívüli, az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét meghaladó vagy a gondnokot kirendelõ bírósági határozatban ettõl eltérõen megállapított
értékû egyéb vagyonára vonatkozó tör vényes képviselõi jognyilatkozat érvényességéhez.”

11.  § A Gyvt. a következõ 132/A.  §-sal egészül ki:
„132/A.  § (1) A gyámhivatal a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás igénybevételét végzéssel rendeli el, amelyet közöl
a közvetítõvel. A gyámhivatal a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás igénybevételének elrendelésével egyidejûleg
az elõtte folyó eljárást felfüggeszti.

(2) A közvetítõt az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett közvetítõi névjegyzékbe vagy az Országos
Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékbe felvett személyek közül a gyámhivatal az (1) bekezdés szerinti végzésében
kéri fel.

(3) Ha a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás kérelemre indult, a közvetítõ személyére a szülõk együttesen tesznek
javaslatot, amelyhez a gyámhivatal kötve van.

(4) A közvetítõ a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás igénybevételének elrendelésérõl  szóló végzés kézhezvételétõl
számított 3 munkanapon belül írásban nyilatkozik a gyámhivatal felé a felkérés elfogadásáról vagy visszautasításáról,
valamint a felkérés elfogadása esetén arról, hogy nem elfogult és nem állnak fenn vele szemben a jogszabályban
meghatározott kizáró okok. Ha a közvetítõ a felkérést visszautasítja, a gyámhivatal a (2)–(3) bekezdésben foglaltak
szerint másik közvetítõt kér fel.

(5) A gyámhivatal az eljárást folytatja, ha

a) a szülõk között a gyermekvédelmi közvetítõi eljárásban létrejött megállapodás megküldésével a közvetítõ igazolja,
hogy a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás eredményre vezetett,

b) a közvetítõ igazolja, hogy a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás nem vezetett eredményre, megjelölve annak okát is,

c) bármelyik szülõ – a közvetítõnek a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás eredménytelenségérõl kiállított igazolásra
hivatkozva – azt kéri,

d) a hivatalból indult gyermekvédelmi közvetítõi eljárás elrendelésétõl számított 2 hónapon belül az a)–c) pontokban
foglaltak alapján az eljárás folytatására nem került sor, feltéve, hogy a közvetítõ a gyámhivatal felhívására úgy
nyilatkozik, hogy a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás további folytatásától eredmény nem várható,

e) a kérelemre indult gyermekvédelmi közvetítõi eljárás elrendelésétõl számított 4 hónapon belül az a)–c) pontokban
foglaltak alapján az eljárás folytatására nem került sor, feltéve, hogy a szülõk a gyámhivatal felhívására úgy
nyilatkoznak, hogy nem kérik a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás további folytatását.
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(6) A gyermekvédelmi közvetítõi eljárásban létrejött megállapodás alapján a szülõk a gyámhivatal elõtt egyezséget
kötnek, amelyet a gyámhivatal jóváhagy, ha az a gyermek érdekében áll és megfelel a jogszabályokban foglaltaknak.”

12.  § (1) A Gyvt. 133/A.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A más szerv eljárásában történõ képviseletre kirendelt ügygondnok, eseti gondnok munkadíját és költségeit
– a (11) bekezdésben foglaltak kivételével – a kirendelést kérelmezõ szerv fizeti meg.”

(2) A Gyvt. 133/A.  §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek érdekében hivatalból elrendelt gyermekvédelmi
közvetítõi eljárás költségeit – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a gyámhivatal viseli.

(9) A gyermekvédelmi közvetítõi eljárás igénybevétele esetén a gyámhivatal – az ügy eldöntésére   való tekintet nélkül – 
az eljárásban felmerült és a gyermekvédelmi közvetítõi eljárásban a másik szülõ által fizetett valamennyi költség
megfizetésére kötelezi azt a szülõt,

a) aki a gyermekvédelmi közvetítõi eljárásban létrejött megállapodás ellenére a gyámhivatal elõtt nem köt
egyezséget,

b) akinek a magatartása vagy mulasztása   miatt a gyermekvédelmi közvetítõi eljárás lefolytatása meghiúsult.”

(3) A Gyvt. 133/A.  §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az eseti gondnok munkadíját és költségeit a gyámhivatal fizeti meg, ha az

a) hagyatéki eljárásban vagy

b) bírósági végrehajtási eljárásban

merült fel és e költség másra át nem hárítható.”

13.  § A Gyvt. a következõ 135/A.  §-sal egészül ki:

„135/A.  § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet a válsághelyzetben lévõ várandós anya segítése, a nyílt
örökbefogadások elõmozdítása, az örökbefogadást elõsegítõ tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás
engedélyezését köve tõen a vér szerinti szülõnek és az örökbefogadó szülõnek történõ segítségnyújtás, tanácsadás,
az örökbefogadást követõ gondozás, valamint az örökbefogadott gyermek (személy) vér szerinti szülõjével   való
kapcsolatfelvételének elõsegítése céljából kezelheti

a) a válsághelyzetben lévõ várandós anya

aa) személyazonosító adatait,

ab) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,

ac) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat;

b) a gyermek

ba) személyazonosító adatait,

bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat;

c) az örökbe fogadni szándékozó személy

ca) személyazonosító adatait,

cb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,

cc) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,

cd) Ptk. 3:127–3:128.  §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,

ce) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat;

d) az örökbefogadó szülõ

da) személyazonosító adatait,

db) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,

dc)  vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat.

(2) Ha az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet szolgáltatása megszûnik, e tényrõl 8 napon belül tájékoztatja
a szolgáltatást igénybe vevõt. A tájékoztatásban 30 napos határidõ megjelölésével felhívja a szolgáltatást igénybe
vevõt a hozzá benyújtott dokumentumok átvételére. Ha a szolgáltatást igénybe vevõ a dokumentumokat nem veszi
át, úgy ezeket és a tevékenysége során keletkezett iratokat megküldi a mûködést engedélyezõ szervnek.
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(3) A mûködést engedélyezõ szerv az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet szolgáltatásának további
szervezése céljából kezelheti az (1) bekezdés szerinti adatokat.

(4) A 71/B.  § (1) bekezdésében foglalt megállapodás megszûnése esetén a benyújtott dokumentumokat
a szolgáltatást igénybe vevõnek vissza kell adni.

(5) A közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatot készít, amely nyilvános.”

14.  § A Gyvt. 137.  §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A nyilvántartás adattartalma nyilvános.”

15.  § A Gyvt. 140.  §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A nyilvántartás adattartalma nyilvános.”

16.  § A Gyvt. a következõ 141/B.  §-sal egészül ki:

„141/B.  § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az örökbe fogadni szándékozó személyekrõl és
az örökbe fogadandó gyermekekrõl – a nyílt örökbefogadások elõmozdítása és az örökbefogadást elõsegítõ
tevékenysége nyújtása céljából – nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a)  az örökbe fogadni szándékozó személy

aa) személyazonosító adatait,

ab) Ptk. 3:127–3:128.  §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,

ac) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat,

b) az örökbe fogadandó gyermek

ba) személyazonosító adatait,

bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok a szolgáltatást igénybe vevõvel   való megállapodás megkötését köve tõen
haladéktalanul bekerülnek a nyilvántartásba.”

17.  § A Gyvt. 142.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 137.  § (2) bekezdése, a 138–139.  §, a 140.  § (1) és (2) bekezdése, a 141.  § szerinti nyilvántartások nem
nyilvánosak.”

18.  § (1) A Gyvt. 162.  §-a (1) bekezdésének q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

„q) a gyermekvédelmi gondoskodással, a családba fogadással, a szülõi felügyelettel, a gyermek és a kapcsolattartásra
jogosult személyek közötti kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésével, az örökbefogadással, a családi jogállással,
a gyámsággal és a gondnoksággal kapcsolatos gyermekvédelmi és gyámügyi végrehajtási szabályokat,”

(2) A Gyvt. 162.  §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

„h) a megyei, az országos és a központi hatósági örökbefogadási nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat,”

„l) a gyermekvédelmi közvetítõi eljárásban közremûködõ közvetítõ díjazására és költségeinek viselésére vonatkozó
rendelkezéseket.”

A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény módosítása

19.  § A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 7.  §-ának (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a kiskorú szülõ gyermekének nincs gyámja, vagy ha a 16. életévét betöltött kiskorú szülõ a saját háztartásban
nevelt gyermekének gyámjával a Polgári Törvénykönyv 3:157.  §-ának (4) bekezdése szerint nem él egy háztartásban,
a családi pótlékot a kiskorú szülõnek kell megállapítani.”
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20.  § A Cst. a következõ 20/B.  §-sal egészül ki:
„20/B.  § (1) A gyermek örökbefogadás elõtti gondozásba történõ kihelyezésének idõpontjától számított hat hónap
idõtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülõ – a házastársi és rokoni örökbefogadás
kivételével –, amennyiben a gyermek az örökbefogadás elõtti gondozásba történõ kihelyezéskor a 20.  §
(1) bekezdésének a)–b) pontjai szerinti életkort már betöltötte, azonban a 10. életévét még nem töltötte be.
(2) Amennyiben a gyermek a 20.  § (1) bekezdésének a)–c) pontjai szerinti életkort az örökbefogadás elõtti gondozásba
történõ kihelyezést követõ hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülõ 20.  § (1) bekezdése szerinti
gyermekgondozási segélyre   való jogosultsága a gyermek 20.  § (1) bekezdésének a)–c) pontjai szerinti életkorának
betöltését köve tõen a jogosultság kezdõ idõpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint gyermekgondozási segélyben részesülõ személy keresõ tevékenységet heti húsz órát
meg nem haladó idõtartamban folytathat.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. tör vény módosítása

21.  § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 3.  §-a (8) bekezdésének
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény hatálya nem terjed ki azokra a lakhatást biztosító szolgáltatásokra, amelyek esetében]
„b) a szolgáltatást igénybe vevõ Polgári Törvénykönyv (a továb biak ban: Ptk.) 7:2.  § 20. pont szerinti
hozzátartozójának,”
[a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, lakáshasználati joga vagy bérleti joga áll
fenn (nyugdíjasház).]

22.  § (1) Az Szt. 4.  §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában]
„d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkezõ, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott,  illetve a Ptk. 7:2.  §-a 18. pontjának b)–c) alpontja szerinti személy által nevelt gyermek,
dc) korhatárra   való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista,  illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott,  illetve a Ptk. 7:2.  §-a 18. pontjának b)–c) alpontja szerinti személy által
nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt
(a továb biak ban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ,  illetve a szülõ
házastársa, bejegyzett élettársa vagy élettársa;”

(2) Az Szt. 4.  §-a (1) bekezdése m) pontjának me) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában fenntartó:]
„me) az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes valamely államban (a továb biak ban: EGT-állam),
valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az adott állam
szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek –
az EGT-államoktól eltérõ más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az mc)–me) pontokban
foglaltak a továb biak ban együtt: nem állami fenntartó];”

23.  § Az Szt. 17.  §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése jogerõre emelkedésének napján érvényes jegybanki alapkamattal
megemelt összegben kell visszafizetni.”

24.  § Az Szt. 41.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 7:2.  § 20. pont], valamint a gyermeket nevelõ más személy [Ptk. 7:2.  §
18. pontjának c) alpontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.”
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25.  § Az Szt. 57.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott intézmény legalább tíz fõ, legfeljebb százötven fõ ellátását
biztosítja. Telephellyel rendelkezõ szociális intézmény esetén a férõhelyszámot az ellátást nyújtó székhelyen és
az egyes telephelyeken külön-külön kell vizsgálni. 2011. január 1-jét köve tõen fogyatékos személyek
ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férõhelyet csak lakóotthoni formában lehet létrehozni.”

26.  § Az Szt. 92/J.  §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Kormány által erre kijelölt szerv a szakértõi tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ személyekrõl a Gyvt.
szerint névjegyzéket vezet.”

27.  § Az Szt. 92/K.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány által kijelölt szerv a mûködési engedéllyel rendelkezõ szociális szolgáltatókról, intézményekrõl
nyilvántartást vezet, amelynek adattartalma nyilvános.”

28.  § Az Szt. 122/B.  §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szerzõdéses szolgáltatások alapján kötött szerzõdés – függetlenül a közbeszerzés vagy a pályáztatás alkalmazásától –
tartalmazza]
„a) a szolgáltató nevét, székhelyét és adószámát,”

29.  § Az Szt. 129.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„129.  § Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményeinek címzett támogatással történõ beruházása
esetén kizárólag az ötven fõnél nagyobb férõhelyszámú intézmény kiváltása támogatható.”

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény
módosítása

30.  § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény (a továb biak ban:
Fot.) 17.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Lakóhely, közösségbe   való befogadás, önálló életvitel
17.  § (1) A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelõ – családi,
lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához.
(2) A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 fõnél nagyobb férõhelyszámú szociális
intézmények kiváltására a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kerül sor.
(3) 2013. december 31-éig legalább 1500 fõ fogyatékos és pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi
férõhely kiváltásához az európai uniós társfinanszírozással meg  valósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást.
(4) A (3) bekezdés szerint kiváltásra nem kerülõ intézményi férõhelyek kiváltására az Országgyûlés 2010. december
31-éig ütemtervet fogad el a kötelezettek és a végrehajtás határidejének rögzítésével.
(5) A kiváltást a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élõ személyek jogairól  szóló egyezmény
19. cikkében meghatározottak figye lembe véte lével kell végrehajtani.”

A közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. tör vény módosítása

31.  § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. tör vény 4.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Önkéntes az lehet, aki tizedik életévét betöltötte.”

A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. tör vény módosítása

32.  § A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. tör vény 14.  §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E tör vény alkalmazásában:]
„d) közérdekû kötelezettségvállalás: a Polgári Törvénykönyv szerinti közérdekû célra történõ kötelezettségvállalás [Ptk. 
5:476.  §];”
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A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény módosítása

33.  § A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 11.  §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság elõtti érvényesítése, a külön tör vény
szerinti közvetítõ vagy békéltetõ igénybevételének kezdeményezése, az igény megegyezéssel történõ módosítása,
az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadása, ille tõ leg
az elévülés megszakítását elõidézõ eljárás jogerõs befejezése után az elévülési idõ újra kezdõdik. Ha az elévülést
megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják
meg.”

34.  § Az Mt. 177.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A személyhez fûzõdõ jogai megsértése esetén a munkavállalót az õt ért nem vagyoni sérelemért sérelemdíj illeti
meg.”

A szakképzésrõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény módosítása

35.  § A szakképzésrõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Sztv.) 15.  §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképzõ iskola vagy gyakorlati képzést végzõ vállalkozás által
fenntartott, ille tõ leg mûködtetett gyakorlóhelyen megszervezhetõ és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre
  való felkészítés jogszabályban elõírt feltételei biztosítottak (a szakképzõ iskola és a vállalkozás a továb biak ban együtt:
gyakorlati képzés szervezõje). A gyakorlati képzés szervezésében – a gyakorlati képzés szervezõjével kötött
megállapodás alapján – a központi képzõhely is részt vehet.”

36.  § (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.)
20.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 16/B.  §-ban meghatározott támogatás a Munkaerõpiaci Alapba a 39.  § (13) bekezdése szerint átcsoportosított
pénzeszközbõl nyújtható. E támogatással kapcsolatos, a 2010. költségvetési éven túl áthúzódó kötelezettségvállalás
fedezetét a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész központi kerete finanszírozza.”

(2) Az Flt. 26.  §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló rendeletek hatálya alá tartozó
személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett bért, szakmai jövedelmet vagy
átlagkeresetet az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapként kell figye lembe venni.

(8) A 27.  § (12) bekezdésében meghatározott ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának idõpontjában
hatályos kötelezõ legkisebb munkabér 60 százaléka.”

(3) Az Flt. 27.  §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A folyósítási idõ számítása szempontjából a jogosultsági idõ csak egyszer vehetõ figye lembe. Ha az álláskeresõ
az álláskeresési járadék folyósításának számára meghatározott idõtartamát teljes mértékben nem vette igénybe,
az ismételt folyósításnál a járadékfolyósítás idõtartamának alapját képezõ jogosultsági idõt a tényleges
járadékfolyósítási idõtartamnak meg fele lõen csökkenteni kell. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló rendeletek hatálya alá tartozó személy által, az Európai
Gazdasági Térség másik tagállamában igénybevett munkanélküli ellátás tekintetében is.”

(4) Az Flt. 27.  §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ha az állami foglalkoztatási szerv a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló
rendeletek hatálya alá tartozó álláskeresõ részére ideiglenes ellátást állapít meg, az ellátás addig folyósítható, amíg
az – álláskeresési járadék vagy álláskeresési segély megállapításához szükséges – az Európai Gazdasági Térség másik
tagállamában szerzett jogosultsági idõre, valamint szakmai jövedelemre, bérre vagy átlagkeresetre, valamint
az igénybe vett munkanélküli ellátásra vonatkozó bizonyíték rendelkezésre nem áll. Az ideiglenes ellátás
folyósításának idõtartama nem haladhatja meg a 180 napot.”
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(5) Az Flt. 28.  §-ának (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

[Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskeresõ:]

„i) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló közösségi rendeletek hatálya alá
tartozik, az Európai Gazdasági Térség másik tagállamába távozik, és legfeljebb a távozás idõpontjától számított három
hónap elteltével a Magyar Köztársaság területére nem tér vissza.”

(6) Az Flt. 36.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló közösségi rendeletek hatálya alá
tartozó álláskeresõ legalább tizenöt munkanappal a távozást megelõzõen köteles bejelenteni az állami foglalkoztatási
szervnek, ha munkakeresés céljából az Európai Gazdasági Térség másik tagállamába kíván távozni.”

(7) Az Flt. 58.  §-a (8) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„a) – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – az álláskeresési járadék összege kiszámításának, ennek
keretében a 26.  § (1) bekezdésében meghatározott járulékalap havi átlagos összege meghatározásának, valamint
az álláskeresési járadék és álláskeresési segély folyósításának”

[szabályait.]

(8) Az Flt. 60.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„60.  § (1) Ez a tör vény

a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról  szóló, 2003.
november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának és 21. cikkének,

b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz   való
jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,
a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl  szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének   való megfelelést
szolgálja.

(2) Ez a tör vény

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás
megállapításáról  szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

37.  § (1) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 57/B.  §-a a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az 57/B.  § jelenlegi rendelkezésének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A megbízott vezetõ az 57.  § (1) bekezdése szerinti pótszabadságra nem jogosult.”

(2) A Kjt. 85.  §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a Kjt. jelenlegi 85.  §
(9) bekezdésének megjelölése 85/A.  §-ra változik:

„(9) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy az ágazati irányítása,  illetve felügyelete alá tartozó
szervek tekintetében rendeletben határozza meg a külföldi kiküldetést teljesítõ közalkalmazottak pénzbeni
járandóságaira és a kiküldetésre vonatkozó részletes szabályokat.”

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes tör vények módosításáról  szóló
2009. évi CIX. tör vény módosítása

38.  § (1) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes tör vények módosításáról  szóló 2009. évi
CIX. tör vény 30.  §-ának az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény
63/A.  §-ának (11) bekezdését megállapító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(11) Esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység folytatását a Kormány által erre kijelölt szerv annak engedélyezi, aki

a) rendelkezik felsõfokú végzettséggel vagy felsõfokú szakképesítéssel,

b) a külön jogszabályban meghatározott képzésben vett részt,

c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal, és

d) büntetlen elõéletû, valamint nem áll az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt.”
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(2) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes tör vények módosításáról  szóló 2009. évi
CIX. tör vény 30.  §-ának az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény
63/A.  §-át megállapító rendelkezése a következõ (12)–(16) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(12) Az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, és nem áll az esélyegyenlõségi szakértõi
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó
adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a Kormány által erre kijelölt szerv részére – annak az esélyegyenlõségi szakértõi
tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
Az adatigénylés során a Kormány által erre kijelölt szerv a (13) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti
a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
(13) A Kormány által erre kijelölt szerv az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e, és nem áll-e
az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés
céljából a Kormány által erre kijelölt szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés
kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy az esélyegyenlõségi szakértõi
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(14) A (12) és (13) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a Kormány által erre kijelölt szerv
a) az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerõs befejezéséig vagy
b) az esélyegyenlõségi szakértõ nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy
a nyilvántartásból   való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.
(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az (1) bekezdésben meghatározott
szempontokat, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység végzésére és annak feltételeire, a szakértõ képesítésére,
továbbképzésére, mûködésére és a szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket, a névjegyzékbe vétel,
a névjegyzékrõl történõ kirendelés, a szüneteltetés, a panaszeljárás és a névjegyzékbõl   való törlés szabályait, továbbá
a névjegyzéket vezetõ szerv kijelölését.
(16) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa
meg – az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével – az esélyegyenlõségi szakértõi névjegyzékkel összefüggõ
eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének részletes szabályait.”

(3) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes tör vények módosításáról  szóló 2009. évi
CIX. tör vény 50.  § (8) bekezdés a) pontjában a „2010. május 1-tõl” szövegrész helyébe a „2010. július 1-tõl” szövegrész
lép.

(4) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény (a továb biak ban:
Ebktv.) 63/A.  § (9) bekezdésében meghatározott névjegyzékbe 2010. június 30-ig az Ebktv. 63/A.  § (11) bekezdésében
meghatározott követelményekre   való tekintet nélkül fel kell venni azt a személyt, aki részt vett a közoktatási
esélyegyenlõségi szakértõi képzésen és a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 105.  §-a által elõírt intézkedési
tervek elkészítésében mint kirendelt szakértõ részt vett.

39.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
(2) E tör vény 10.  §-a és 31.  §-a 2010. május 1-jén lép hatályba.
(3) E tör vény 1.  §-ának (1)–(2) bekezdése, 2–5.  §-a, 6.  §-ának (2) bekezdése, 7–9.  §-a, 11.  §-a, 12.  §-ának (2) bekezdése,

13.  §-a, 16.  §-a, 18–21.  §-a, 22.  §-ának (1) bekezdése, 23–24.  §-a és 32.  §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(4) A Gyvt. e törvénnyel megállapított 128/A.  §-át a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(5) A Gyvt.-nek e törvénnyel megállapított 12/A.  §-át, 13.  §-a (1) bekezdésének d) pontját, 34.  §-át, 62.  §-a

(3) bekezdésének ac) alpontját és ba) alpontját, 62.  §-ának (4) bekezdését, 63.  §-ának (2) bekezdését, 70–71/C.  §-át,
132/A.  §-át, 133/A.  §-ának (8)–(9) bekezdését, 135/A.  §-át és 141/B.  §-át a 2010. december 31-ét köve tõen indult vagy
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(6) Az Szt. e tör vény 25.  §-ával megállapított 57.  §-a (3) bekezdésének utolsó mondatát a 2011. január 1-jén jogerõs építési
engedéllyel rendelkezõ beruházásra nem kell alkalmazni.

40.  § (1) E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg a Cst. 45.  §-ának (5) bekezdésében az „és a jogosult házastársa, élettársa”
szövegrész hatályát veszti.

(2) E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg a Fot. 29.  §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.
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(3) 2011. január 1-jén hatályát veszti
a) a Gyvt.

aa) 21.  §-ának (2) bekezdésében és 39.  §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „szociális” szövegrész,
ab) 132.  §-ának (6) bekezdése;

b) a Cst.
ba) 21/A.  §-ának (2) bekezdése,
bb) 24.  §-ának (2) bekezdése.

41.  § (1) E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg a Gyvt. 25.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „ingatlan vagyonának
értéke” szövegrész helyébe az „ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor” szövegrész lép.

(2) 2010. május 1-jén a Gyvt.
a) 24.  §-ának (8) bekezdésében a „Ptk. 232.  §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Polgári

Törvénykönyvben” szövegrész,
b) 135.  §-a (4) bekezdésének c) pontjában a „Ptk. 685.  §-ának b) pontja” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” 

szövegrész
lép.

(3) 2011. január 1-jén a Gyvt.
a) 19.  §-a (4) bekezdésének f) pontjában, 85.  §-ának (1) bekezdésében, 87.  §-ának (4) bekezdésében, 90.  §-ában,

91.  §-ának (3) bekezdésében és 152.  §-ának (2) bekezdésében a „Csjt.” szövegrész helyébe a „Ptk.” szövegrész,
b) 64.  §-ának c) pontjában a „Csjt. 98.  §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:233.  §-ának (3) bekezdése”

szövegrész,
c) 80.  §-ának (1) bekezdésében a „Csjt. 95–97.  §-ai alapján kirendelt gyám” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:229–3:230.  §

szerinti nevezett gyám, rendelt gyám” szövegrész,
d) 80.  §-ának (3) bekezdésében a „Csjt. 91.  §-a (2) bekezdésének d) pontja” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:190.  §-a

(1) bekezdésének d) pontja” szövegrész,
e) 81.  §-ának (2) bekezdésében a „Csjt. 92.  §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:182.  §-ának

(4) bekezdése” szövegrész,
f) 81.  §-ának (3) bekezdésében a „Csjt. 48.  §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:132.  §-ának

(2) bekezdése” szövegrész,
g) 82.  §-ának (6) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter)”

szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész,
h) 84.  §-ának (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továb biak ban: minisztérium)” szövegrész

helyébe a „minisztérium” szövegrész,
i) 133/A.  §-ának (1) bekezdésében a „(2)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(7) bekezdésben és

a (9)–(10) bekezdésben” szövegrész,
j) 135.  §-ának (5) bekezdésében a „vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat” szövegrész helyébe a „vagyoni

helyzetére vonatkozó adatokat, valamint az örökbefogadó Ptk. 3:127–3:128.  §-a szerinti alkalmasságára
vonatkozó adatokat és az örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat”
szövegrész,

k) 142.  §-ának (1) bekezdésében a „138–141.  §-ok” szövegrész helyébe a „138–141/B.  §-ok” szövegrész,
l) 142.  §-ának (3) bekezdésében a „141.  §” szövegrész helyébe a „141.  § és a 141/B.  §” szövegrész,
m) 152.  §-ának (1) bekezdésében a „Csjt.-nek” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak” szövegrész,
n) 162.  §-a (1) bekezdésének j) pontjában az „engedélyezését” szövegrész helyébe az „engedélyezését, továbbá

a mûködést engedélyezõ szerv kijelölését” szövegrész,
o) 162.  §-a (2) bekezdésének i) pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait és az azokért fizetendõ

díjat” szövegrész
lép.

(4) 2011. január 1-jén a Cst.
a) 21.  §-ának bevezetõ mondatában az „– ide nem értve a nagyszülõt –” szövegrész helyébe az „– ide nem értve

a 20/A.  § és a 20/B.  § szerinti jogosultat –” szövegrész,
b) 21/A.  §-ának (1) bekezdésében a „napi négy” szövegrész helyébe a „heti húsz” szövegrész,
c) 24.  §-ának (1) bekezdésében a „napi 4” szövegrész helyébe a „heti húsz” szövegrész
lép.
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(5) E tör vény hatálybalépésével egyidejûleg az Flt. 14.  § (1) bekezdésének b) pontjában a „munkanélküli járadékra”
szövegrész helyébe az „álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre” szöveg, 36.  §-át megelõzõ alcím helyébe „Az
ellátásokra vonatkozó közös rendelkezések alcím”, 56.  §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjában az „a munkanélküli
ellátás” szövegrész helyébe az „az álláskeresési járadék és álláskeresési segély” szövegrész, 58.  §-a (5) bekezdése
e) pontjának elsõ mondatában a „vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik” szövegrész helyébe a „külön tör vény szerint
egyéni vállalkozónak minõsül” szöveg, 59.  §-ának (2) bekezdésében az „a munkanélküli járadék” szövegrész helyébe
az „az álláskeresési járadék” szöveg, az „a munkanélküli járadékra” szövegrész helyébe az „az álláskeresési járadékra,
valamint álláskeresési segélyre” szöveg lép. 2011. január 1-jén az Flt. 39.  §-a (2) bekezdésének c) pontjában
a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szövegrész lép.

(6) 2011. január 1-jén a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 37.  §-ának (12) bekezdésében
a „gazdálkodó szervezettel” szövegrész helyébe a „vállalkozással” szövegrész lép.

(7) 2011. január 1-jén az Sztv.
a) 2.  §-ának (5) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szövegrész,
b) 2.  §-ának (6) bekezdésében, 16.  §-ának (2) bekezdésében, 18.  §-ának (2) bekezdésében, 19.  §-a (1) bekezdésének

bevezetõ mondatrészében, továbbá d) pontjában, a 19.  §-ának (3) és (4) bekezdésében, 23.  §-ának
(2) bekezdésében, 24.  §-ának (2)–(4) bekezdésében, 25.  §-ának (1) bekezdésében, 27.  §-ának (1) bekezdésében,
28.  §-ának (1)–(2) bekezdésében, 29.  §-ának (1)–(2) bekezdésében, 30.  §-ának (1) és (4) bekezdésében, 32.  §-ának
(2)–(3) bekezdésében, 33.  §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdésének a) és d) pontjában, továbbá
(3) bekezdésének a) és e) pontjában, 34.  §-a (1) bekezdésének c) és e) pontjában, 36.  §-ában, 37.  §-a
(1) bekezdésének bevezetõ mondatrészében, (2) bekezdésének bevezetõ mondatrészében, valamint
(3) bekezdésében, 39.  §-ának (2) bekezdésében, 40.  §-ának (2) bekezdésében, 41.  §-ának (5) bekezdésében,
44.  §-ának (1) bekezdésében, 49.  §-ának (2) bekezdésében, 50.  §-ának (1) bekezdésében, valamint 54/B.  §-ának
3. pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szövegrész,

c) 16.  §-ának (2) bekezdésében, 27.  §-ának (3) bekezdésében, 30.  §-ának (3) bekezdésében a „gazdálkodó
szervezetet” szövegrész helyébe a „vállalkozást” szövegrész,

d) 17.  §-ának (2) bekezdésében, 19.  §-a (1) bekezdésének b), valamint f) pontjában, 19/A.  §-ának (2) bekezdésében,
23.  §-a (1) bekezdésének bevezetõ mondatrészében, 24.  §-ának (4) bekezdésében, 27.  §-ának (1) bekezdésében
a „gazdálkodó szervezetnél” szövegrész helyébe a „vállalkozásnál” szövegrész,

e) 22.  §-ának (2) bekezdésében, 28.  §-ának (2) bekezdésében, 30.  §-ának (1) bekezdésében a „gazdálkodó
szervezettel” szövegrész helyébe a „vállalkozással” szövegrész,

f) 29.  §-ának (1) bekezdésében, 39.  §-ának (2) bekezdésében, 40.  §-ának (1) bekezdésében, 49.  §-ának
(1) bekezdésében, 50.  §-ának (2) bekezdésében, 54.  §-ának (3) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetnek”
szövegrész helyébe a „vállalkozásnak” szövegrész

lép.
(8) 2011. január 1-jén a Bérgarancia Alapról  szóló 1994. évi LXVI. tör vény

a) 1.  §-ának (1) bekezdésében, 7.  §-ának (1) és (3) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetnek” szövegrész helyébe
a „szervezetnek” szövegrész,

b) 1.  §-a (2) bekezdés b) és c) pontjában a „gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe a „szervezetet” szövegrész,
c) 2.  §-ának (1) bekezdésében, 7.  §-ának (3) bekezdésében, valamint 2. számú melléklete címében a „gazdálkodó

szervezetnél” szövegrész helyébe a „szervezetnél” szövegrész,
d) 2.  §-ának (2) bekezdésében, 2/A.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 2/B.  §-ának (1) bekezdésében, 7.  §-ának

(4) bekezdésében, 8.  §-ának (2) bekezdésében, 9.  §-ának (2) bekezdésében, valamint 1. számú melléklete
I. pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet” szövegrész,

e) 5.  §-ának (3) bekezdésében a „gazdálkodó szervezethez” szövegrész helyébe a „szervezethez” szövegrész
lép.

(9) 2011. január 1-jén a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi
LXXXVI. tör vény 2.  §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás”
szövegrész lép.

42.  § E tör vény 1–38.  §-a és 40–41.  §-a 2011. január 2-án hatályát veszti. E rendelkezés 2011. január 3-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 57/2010. (III. 16.) Korm. rendelete
a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatásához
szükséges költségvetési forrás biztosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. melléklet II. fejezetének 1. pontja
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében a következõket rendeli el:

1.  § (1) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete szerinti IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezete 500 millió forint forrást biztosít
a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete számára a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek
foglalkoztatásának külön jogszabályban meghatározott támogatásának finanszírozásához.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forrás a feladatot ellátó LXIII. Munkaerõpiaci Alap fejezet költségvetésében
költségvetési támogatásként jelenik meg.

2.  § A támogatást a Munkaerõpiaci Alap kizárólag a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek
foglalkoztatásának külön jogszabályban meghatározott támogatásának finanszírozásához használhatja fel.

3.  § A költségvetési támogatás felhasználását a Munkaerõpiaci Alap kezelõje zárszámadás keretében mutatja be.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete
a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let 2.  § 6. pont p) al pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1.  § (1) E rendelet hatálya

a) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet XXVI. Szociális
és Munkaügyi Minisztérium (a továb biak ban: minisztérium) fejezet 16. címe alatti fejezeti kezelésû
elõirányzatokra,

b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, a szociális és munkaügyi miniszter (a továb biak ban: miniszter) irányítása alá rendelt
fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványára, továbbá

c) a minisztérium fejezet 16. címében az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendeletben (a továb biak ban: Ámr.) foglaltak szerint megállapított évközi új elõirányzatokra

terjed ki.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti elõirányzatok bármelyikének támogatási célú felhasználásáról jogszabály
rendelkezik, e rendeletet az abban nem szabályozott kérdésekben alkalmazni kell.

2.  § E rendelet alkalmazásában

1. bírálati bizottság: a pályázatok és a pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmek (a továb biak ban együtt:
támogatási igény) bírálatára, az azokkal kapcsolatos elõ ze tes állásfoglalás kialakítására felkért vagy kijelölt bizottság,
továbbá – pályázati eljárás esetén – a pályázatokat elbíráló kuratórium, kollégium, tanács;

4. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 697



2. elõfinanszírozás: a megítélt támogatás teljes összegének utólagos elszámolási kötelezettség melletti, elõlegként
történõ folyósítása;

3. kedvezményezett: az elõirányzatból részesülõ kérelmezõ, pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás alapján –
jogosult természetes vagy jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet;

4. kezelõ szervezet: az 1. mellékletben felsorolt elõirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, a kötelezettség-
vállalás ellenjegyzésére, a szakmai teljesítés igazolására, az utalványozásra, érvényesítésre, az utalvány ellen-
jegyzésére, a támogatás felhasználásának ellenõrzésére, a támogatási szerzõdéstõl történõ elállásra vagy a támogatási 
szerzõdés felmondására feljogosított szervezet;

5. kötelezettségvállaló: a miniszter, továbbá az általa az Ámr. 109.  § (7) bekezdése szerinti szabályzatban a támogatási
szerzõdés aláírására feljogosított személy, ideértve a kezelõ vagy lebonyolító szervezet képviseletét ellátó személyt is;

6. lebonyolító szervezet: a 2. mellékletben felsorolt elõirányzatok tekintetében a támogatás továbbadására jogosult
szervezet, amely ellátja az elõirányzat felhasználásával összefüggõ, külön megállapodásban rögzített feladatokat;

7. támogatási elõleg: az Ámr. 124.  § (5) bekezdése szerinti forrás;
8. végsõ kedvezményezett: az elõirányzat terhére folyósított támogatás végsõ felhasználója.

2. Az elõirányzatok támogatási célú felhasználásának általános szabályai

3.  § (1) A támogatási szerzõdés kedvezményezettje – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel,  illetve a támogatási szerzõdés
kifejezett rendelkezése hiányában – a támogatás továbbadására nem jogosult.

(2) A lebonyolító szervezetek a végsõ kedvezményezettek felé a támogatás továbbadására a lebonyolításra kötött
szerzõdésben foglaltak szerint jogosultak.

4.  § A fejezeti kezelésû elõirányzatok tartalmazzák a mûködtetésükkel járó valamennyi kezelési és lebonyolítási költséget,
amelyek mértéke együttesen sem haladhatja meg az elõirányzat 6%-át, azzal, hogy ezen belül a lebonyolítás céljából
átadott elõirányzat esetében a lebonyolító szervezetnél a feladat ellátásával kapcsolatos kiadásai fedezetére
elkülönített hányad az Ámr. 111.  § (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéket nem haladhatja meg.

5.  § (1) A 16/51/5 „Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja” elõirányzat, valamint a 16/17 „Képzéssel
támogatott közmunkaprogram” elõirányzat esetében a tárgyévet követõ év december 31-éig történõ pénzügyi
teljesítéssel vállalható kötelezettség.

(2) Visszafizetési kötelezettség elõ írása mellett vállalható kötelezettség – az elõirányzatok céljának meg fele lõen –
az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatással meg valósuló kiemelt projekteknek az európai uniós forrás
lehívásáig felmerülõ kiadásai megelõlegezése céljából. A visszafizetési kötelezettséget az európai uniós forrás
beérkezésének üteme szerint kell teljesíteni. A kedvezményezett a támogatást akkor is köteles visszatéríteni, ha azt
az európai uniós forrásból részére nem folyósítják.

3. A támogatási igény

6.  § (1) Pályázat alapján igényelhetõ támogatás meghívásos vagy nyílt pályázati eljárás keretében folyósítható. Meghívásos
pályázat esetében pályázati hirdetmény közzétételére nem kerül sor, azonban a kiírás tényérõl, a pályázat tárgyáról és
a meghívottak körérõl a minisztérium honlapján tájékoztatást kell adni.

(2) Nyílt pályázat esetén pályázati hirdetmény tehetõ közzé azzal, hogy a teljes pályázati felhívást a minisztérium, továbbá
a kezelõ vagy lebonyolító szervezet által lefolytatott pályázati eljárás esetén a kezelõ vagy lebonyolító szervezet
honlapján közzé kell tenni. A pályázati hirdetmény
a) a pályázat címét vagy megnevezését,
b) a támogató megnevezését,
c) a pályázat célját,
d) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét,
e) a pályázat benyújtására jogosult vagy – szükség szerint – a pályázatból kizárt természetes és jogi személyek,

valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetek meghatározását,
f) a pályázat benyújtásának határidejét,
g) az esetleges rendszerhasználati vagy regisztrációs (pályázati) díjat,
h) a teljes pályázati dokumentáció hozzáférésének helyét és módját, valamint
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i) a rendelkezésre álló keretösszeget

tartalmazza.

(3) A pályázati felhívásban a pályázatra vonatkozóan megadott,  illetve a hiánypótlás benyújtására meghatározott
határidõ elmulasztása esetén a pályázatot nem lehet befogadni.

(4) A rendszerhasználati vagy regisztrációs (pályázati) díj összegét a miniszter állapítja meg azzal, hogy a díj összege
pályázatonként nem haladhatja meg a 10 ezer forintot.

7.  § (1) A pályázatban csak egy támogatási cél jelölhetõ meg. A pályázati rendszerben támogatható programokhoz egyéb
központi költségvetési forrásokból is igényelhetõ támogatás, errõl azonban a pályázat benyújtójának külön
nyilatkoznia kell, továbbá annak elnyerésérõl a kedvezményezett köteles tájékoztatni a pályázat kiíróját.

(2) A pályázati felhívásban kiköthetõ, hogy a pályázatot és valamennyi, a pályázati eljárás során keletkezõ dokumentumot
elektronikus úton, a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani.

8.  § A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegû költségvetési támogatás
igénybevételére.

9.  § (1) A pályázat elbírálása bírálati bizottság javaslatára, a jogszabályokban rögzített, valamint a pályázati felhívásban
közzétett szempontrendszer alapján történik. Ha a bírálati bizottság összetételét jogszabály nem állapítja meg vagy
a miniszter ettõl eltérõen nem rendelkezik, a bírálati bizottság tagjait a kötelezettségvállaló jelöli ki,  illetve kéri fel.
A beérkezett pályázatokat a döntési javaslat megtétele céljából a bírálati bizottság részére a kötelezettségvállaló
készíti elõ, a pályázat benyújtási határidejét – hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidõ leteltét –
követõ 10 napon belül.

(2) A bírálati bizottság a pályázatokkal kapcsolatosan kialakított szakmai álláspontjára figyelemmel köteles a döntési
javaslatát a pályázat benyújtási határidejétõl – hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidõ lejártának
napjától – számított 30 napon belül elkészíteni.

10.  § (1) A pályázati rendszer kezelõ vagy lebonyolító szervezettel történõ mûködtetése esetén a bírálati bizottság javaslatát
– annak megtételétõl számított 10 napon belül, a miniszter által a támogatási szerzõdés megkötésére felhatalmazó
engedélyezõ okirat kiállítása céljából – a kezelõ vagy lebonyolító szervezet terjeszti fel a miniszternek.

(2) A miniszter a bírálati bizottság javaslatáról annak felterjesztésétõl számított 10 napon belül dönt. A pályázati rendszer
kezelõ vagy lebonyolító szervezettel történõ mûködtetése esetén a miniszter – a támogatási szerzõdés megkötésére
történõ felhatalmazás céljából – engedélyezõ okiratot ad ki, melyet a döntésétõl számított 5 napon belül megküld
a kezelõ vagy lebonyolító szervezetnek.

(3) A kezelõ vagy lebonyolító szervezet az engedélyezõ okirat alapján megköti a támogatási szerzõdést vagy értesíti
a pályázót a pályázata elutasításáról.

11.  § A pályázati keretet meghaladó igény esetén

a) a pályázati felhívásnak megfelelõ pályázatok versenyeztethetõk, rangsorolhatók, elbírálásuk felfüggeszthetõ,
benyújtójuknak szükség szerint kiegészítõ adatszolgáltatás rendelhetõ el, továbbá a versenyeztetés, rangsorolás
eredményeként a forráshiány  miatt már nem finanszírozható pályázatok – esetleges tartaléklista képzése
mellett – elutasíthatók, vagy

b) a befogadott, de még el nem bírált pályázatok arányosan is teljesíthetõk.

12.  § (1) A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmet (a továb biak ban: támogatási kérelem) az Ámr. 109.  § (7) bekezdése
szerinti szabályzatban meghatározott formában, a miniszternek címezve kell benyújtani. A szabályzat támogatási
kérelmekre vonatkozó rendelkezéseit a minisztérium a honlapján közzéteszi.

(2) A támogatási kérelem elbírálása bírálati bizottság javaslatára, a támogatási kérelemben meghatározott támogatási cél, 
valamint a szakmai feladatleírásban és költségtervben foglaltak figye lembe véte lével történik.

(3) A támogatási kérelmekkel kapcsolatos elõ ze tes állásfoglalás kialakítására kijelölt vagy felkért bírálati bizottság
legalább havonta ülésezik. A beérkezett támogatási kérelmeket a döntési javaslat megtétele céljából a bírálati
bizottság részére a kötelezettségvállaló elõkészíti.
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4. A támogatási szerzõdés

13.  § (1) A támogatási igény benyújtásával egyidejûleg be kell nyújtani

a) az igény benyújtójának az Ámr. 113.  § (2) bekezdés c)–d) pontjában foglaltak szerinti, 30 napnál nem régebbi
írásbeli nyilatkozatát,

b) saját forrás meglétének elõ írása esetén az annak rendelkezésre állásának igazolására az Ámr. 113.  § (3) bekezdé-
sében elõírtak szerint alkalmas, 30 napnál nem régebbi igazolást, nyilatkozatot vagy egyéb dokumentumot,

c) pályázat esetén a pályázati felhívásban, támogatási kérelem esetén a 12.  § (1) bekezdés szerinti szabályzatban
a kérelem benyújtásával egyidejûleg benyújtandóként meghatározott egyéb iratot,  illetve dokumentumot,
ideértve az esetleges rendszerhasználati vagy regisztrációs (pályázati) díj megfizetésérõl  szóló igazoló szelvény
vagy számlakivonat másolatát.

(2) Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének napjáig be kell nyújtani

a) az Ámr. 113.  § (2) bekezdés a)–b) és e)–k) pontjában foglaltak szerinti írásbeli nyilatkozatokat, feltéve, hogy
a nyilatkozatok megtételére a támogatási szerzõdés szövegébe foglalva nem kerül sor;

b) a támogatni kért tevékenység jogszerû folytatására vonatkozó,  illetve a támogatási igény benyújtójának jogosult- 
ságát igazoló alábbi iratokat:

ba) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványnak a kiállító hatóság vagy közjegyzõ által
hitelesített másolata, vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,

bb) a ba) alpont alá nem tartozó természetes személy esetén a tevékenység végzéséhez szükséges szakirányú
végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, egyéb okirat vagy a támogatásra  való jogosultságot igazoló
egyéb okirat közjegyzõ által hitelesített másolata,

bc) gazdasági társaság esetén közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásminta, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ karton,

bd) társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyház, egyházi jogi személy esetén 60 napnál nem
régebbi, a bíróság által kiadott, hatályos adatokat tartalmazó kivonat, továbbá közjegyzõ által hitelesített
aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ karton,

be) egyházi jogi személy külön bírósági nyilvántartásba nem vett, jogi személyiséggel csak az egyház
alapszabályából eredõen rendelkezõ szervezeti egysége esetén az egyházi jogi személy képviselõjének
nyilatkozata a támogatási igény benyújtója képviseleti jogosultságának fennállásáról, továbbá közjegyzõ
által hitelesített aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ
karton,

bf) települési önkormányzat vagy önkormányzati fenntartású intézmény esetén a szerzõdés megkötésére
jogosult személy képviseleti jogosultságát igazoló irat, továbbá közjegyzõ által hitelesített aláírási
címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ karton;

c) meghatalmazott aláíró esetén a szerzõdés aláírására feljogosító, közjegyzõ által hitelesített, ügyvéd által
ellenjegyzett vagy két tanú által hitelesített meghatalmazást;

d) a feladat meg valósításának részletes, költségnemekre bontott, és a kötelezettségvállaló által elõre meghatározott 
formában elkészített tételes költségtervét és felhasználási ütemtervét;

e) a kedvezményezett nyilatkozatát az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetõségérõl,  illetve
– a fellelhetõség megváltozása esetére – a változás-bejelentési kötelezettség elfogadásáról;

f) elõleg, elõfinanszírozás és mûködési támogatás, valamint több részletben történõ utófinanszírozás esetén
a kötelezettségvállalót a támogatás igénylõjének valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan beszedési
megbízás benyújtására felhatalmazó – és csak a kötelezettségvállaló hozzájárulásával visszavonható – levelet,
pénzügyi fedezethiány  miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra
 való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató befogadásával;

g) építési engedély-köteles beruházás támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén az építéssel, bõvítéssel
érintett ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi másolatát, valamint a jogerõs elvi építési engedélyt
az ingatlan tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonosától származó hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerõs építési
engedélyt;

h) egyéb engedélyköteles tevékenység támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén a jogerõs hatósági
engedélyeket, igazolásokat;
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i) tanfolyam, elõadássorozat, felkészítõ és oktatási jellegû rendezvény (a továb biak ban együtt: rendezvény)
megszervezésének támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén a rendezvény helyének és tematikájának,
az elõadások (órák) számának, valamint az óradíjnak a bemutatását;

j) a 14.  § (3) bekezdése szerinti esetben a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatással megvásárolt,
létrehozott vagy felújított ingatlannak vagy jármûnek a mûködtetési kötelezettség idõtartama alatt történõ
elidegenítésére, bérbeadására vagy megterhelésére vonatkozó rendelkezéseket megismerte és elfogadja;

k) pályázat esetén a pályázati felhívásban, támogatási kérelem esetén a 12.  § (1) bekezdés szerinti szabályzatban
a támogatási szerzõdés megkötése napjáig benyújtandóként meghatározott egyéb iratot,  illetve
dokumentumot.

14.  § (1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak, egyedi kérelmet benyújtónak a minisztérium felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejû elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.

(2) Ugyanazon kedvezményezettnek ugyanazon célra a tárgyéven belül csak egy kötelezettségvállalással nyújtható
támogatás.

(3) Támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított ingatlan vagy jármû a mûködtetési kötelezettség idõtartama
alatt csak a támogatás nyújtójának elõ ze tes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási,  illetve az egyéb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy terhelhetõ meg. A mûködtetési
kötelezettség idõtartama
a) két év, ha a támogatás összege nem éri el az 5 millió forintot,

b) három év, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forintot, de nem éri el a 10 millió forintot,

c) öt év, ha a támogatás összege 10 millió forint vagy azt meghaladó összeg.

15.  § Az Ámr. 114.  §-ában meghatározottakon túl nem köthetõ támogatási szerzõdés a pályázóval vagy az egyedi
támogatási kérelem benyújtójával, ha

a) a 13.  § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, iratokat és dokumentumokat a pályázat, kérelem
benyújtásával egyidejûleg elmulasztja benyújtani és ezt a hiánypótlásra nyitva álló határidõben, de legkésõbb
a támogatási döntés meghozatalának napjáig nem pótolja,

b) a 13.  § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, iratokat és dokumentumokat a támogatási szerzõdés megkötésének
napjáig nem nyújtja be.

5. A támogatás folyósításának keretszabályai

16.  § Pénzügyi teljesítésre kizárólag pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott pénzforgalmi számlára történõ átutalással,
valamint központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében elõirányzat-átcsoportosítással vagy átutalással
kerülhet sor. A pénzügyi teljesítés feltétele – a mûködési támogatás, a támogatási elõleg és az elõfinanszírozás
kivételével – a támogatási cél teljesülését igazoló hiteles bizonylatok, valamint a szerzõdésben meghatározott egyéb
teljesítésigazolás.

17.  § (1) Támogatás utófinanszírozással, támogatási elõleggel és elõfinanszírozással, valamint mûködési támogatásként
nyújtható.

(2) Utófinanszírozás esetén a támogatás idõ- és teljesítésarányosan, a szerzõdésben meghatározott ütemezés szerint,
a benyújtott részszámlák és részelszámolások elfogadását köve tõen, vagy egy összegben, a végelszámolás
elfogadását köve tõen vehetõ igénybe.

(3) Támogatási elõleg folyósítására a támogatási szerzõdés vagy jogszabály kifejezett rendelkezése alapján kerülhet sor.
Különösen indokolt esetben, az elõleg elszámolását köve tõen és a támogatási szerzõdésben rögzített ütemezésben és
feltételek szerint további elõlegek folyósítására is sor kerülhet.

(4) Elõfinanszírozás esetén a kedvezményezett a szerzõdésben meghatározott teljesítési határidõt követõ harminc napon 
belül köteles benyújtani az elszámolást.

(5) Az elszámolás maradványösszegét elõfinanszírozás és támogatási elõleg esetén a kedvezményezett köteles a végsõ
elszámolás benyújtásával egyidejûleg – a támogatási szerzõdés számára történõ hivatkozással – visszautalni
az elõirányzat javára. A keletkezett maradvány visszautalásáról az elszámolás során a kedvezményezett nyilatkozni
köteles.
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18.  § (1) A központi költségvetésben jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatokból címzetten külön-külön vagy összevontan
megtervezett, társadalmi szervezetek és alapítványok mûködési támogatásának folyósítása idõarányosan történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a támogatás felhasználásáról a miniszter részére július 10-éig évközi, a tárgyévet
követõ év február 10-éig éves szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújtanak be. Az évközi szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának elmulasztása esetén annak pótlásáig a támogatás további részének
folyósítása felfüggesztésre kerül.

(3) A kötelezettségvállaló a támogatási szerzõdésben a kedvezményezett részletes indokolással alátámasztott írásbeli
kérelme alapján az idõarányostól eltérõ folyósítást engedélyezhet. Ha az eltérõ finanszírozást megalapozó indok
a szerzõdés megkötését köve tõen merül fel, a szerzõdést módosítani kell.

(4) Amennyiben a mûködési támogatás kedvezményezettje a tárgyévet megelõzõ évben is részesült mûködési
támogatásban, a tárgyévi támogatási szerzõdés megkötésére és a kifizetések megkezdésére az elõzõ évi szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után kerülhet sor.

6. A támogatás felhasználásának ellenõrzése

19.  § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdésben rögzített határidõre köteles beszámolni.
A beszámoló szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll. A pénzügyi elszámolást a támogatási szerzõdés
mellékletét képezõ költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni.

(2) A pénzügyi elszámolás számlaösszesítõbõl és a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést
igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ felhasználását igazoló egyéb
dokumentumoknak a kedvezményezett hivatalos képviselõje által hitelesített másolatából áll. A költségek
felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, melyben jeleznie
kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit számolt el a szerzõdésszámmal hivatkozott támogatási 
szerzõdés terhére.

(3) A kedvezményezett köteles az eredeti számviteli bizonylatokat, kifizetést igazoló bizonylatokat és egyéb
dokumentumokat az elszámolás elfogadását követõ 10 évig megõrizni és a támogatás felhasználásának ellenõrzésére
jogszabályban feljogosított szervek, valamint a támogató vagy meghatalmazottja részére a helyszíni ellenõrzés során
bemutatni. A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a Nemzeti Civil Alapprogram terhére folyósított támogatások esetében
a kötelezettségvállaló – a támogatási szerzõdésben rögzített módon, a teljes jóváhagyott támogatási összeg
legfeljebb húsz százalékának mértékéig – eltekinthet az egyenként tízezer forint bruttó összeget meg nem haladó
támogatás tartalmú számviteli bizonylatok, az ahhoz kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok
másolatának becsatolásától. Ez a rendelkezés nem érinti az eredeti számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló
bizonylatok, dokumentumok (2)–(3) bekezdés szerinti záradékolási és megõrzési kötelezettségét.

(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a költségvetési tör vény ben nevesített, százmillió forintot meghaladó összegû
éves támogatásban részesülõ kedvezményezettek esetében a kötelezettségvállaló a szerzõdésben rögzített módon
eltekinthet a számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok becsatolásától, amennyiben
a számlaösszesítõn feltüntetett adatok  valódiságát, az eredeti bizonylatokkal  való egyezõségét és az eredeti
bizonylatok (2) bekezdésben elõírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgáló igazolja.

(6) A kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával összefüggõ személyi jellegû kifizetései és a kettõszázezer forint
egyedi értéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadásai csak a vonatkozó szerzõdések, megállapodások
kedvezményezett hivatalos képviselõje által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján
támogathatóak. A pályázó szervezet hivatalos képviselõje, vagy a hivatalos képviselõ által képviselt más szervezet
részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerzõdés, akár munkaszerzõdés útján – nyújtott
kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20 százalékát.

20.  § (1) A kötelezettségvállaló vagy az általa felhatalmazott szervezet vagy személy a beszámolót szakmai és pénzügyi
szempontból ellenõrzi. A megítélt támogatás felhasználása során a kedvezményezett a támogatási szerzõdés
mellékletét képezõ költségterv egyes költségvetési fõsorain rögzített összegtõl lefelé – a különbözetrõl  szóló lemondó 
nyilatkozat egyidejû csatolásával – korlátlan mértékben eltérhet.

(2) Amennyiben a támogatási szerzõdés lehetõvé teszi, a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett
a költségterv fõsorain rögzített összegek a támogatás fõösszegén belül túlléphetõk, azonban a húsz százalékot
meghaladó eltérés elfogadására csak szerzõdésmódosítás keretében kerülhet sor. A kedvezményezett a támogatási
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szerzõdés módosítását legkésõbb a támogatási szerzõdésben rögzített, hiánypótlás keretében sem túlléphetõ
idõpontig kezdeményezheti.

(3) A kötelezettségvállaló a beszámoló, részbeszámoló elfogadásáról,  illetve az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl
a támogatási szerzõdésben rögzített határidõn belül írásban értesíti a kedvezményezettet.

(4) A (rész)beszámoló benyújtási határidejének mulasztása esetén a kötelezettségvállaló írásban, határidõ tûzésével
felszólítja a kedvezményezettet kötelezettsége teljesítésére, amelynek mulasztása esetén a kötelezettségvállaló
jogosult a szerzõdéstõl elállni és a már folyósított támogatás összegét az elállásra vonatkozó szabályok szerint
visszakövetelni.

7. Az elállás, a felmondás és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítése

21.  § (1) A kötelezettségvállaló eláll a támogatási szerzõdéstõl, ha

a) a szerzõdésben meghatározott meg valósítási idõszak kezdõ idõpontjától számított három hónapon belül
a támogatott tevékenység nem kezdõdik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idõ alatt – írásban – nem menti ki;

b) hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló
 valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott, vagy a pályázat, egyedi támogatási kérelem
benyújtásakor ilyen nyilatkozatot tett;

c) a kötelezettségvállaló tudomására jut, hogy

ca) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyekkel nem
rendelkezik, vagy

cb) a támogatási szerzõdésben elõírt saját forrás nem áll a kedvezményezett rendelkezésére, vagy
cc) a kedvezményezett a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

(a továb biak ban: Közpénztv.) 6.  §-a alapján nem részesülhetett volna támogatásban, vagy a Közpénztv.
8.  §-ában foglaltak szerinti érintettségét nem jelentette be, vagy

cd) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjában nem felelt meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek;

d) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként elõírt bármely nyilatkozatát visszavonja;

e) a támogatott tevékenység meg valósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerzõdésben
foglalt ütemezéshez képest jelentõs, a támogatási szerzõdés módosításával nem orvosolható késedelmet
szenved;

f) a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben foglalt, vagy jogszabályban elõírt kötelezettségeit neki fel-
róhatóan megszegi, különösen, ha nem tesz eleget ellenõrzés-tûrési kötelezettségének, és ennek következtében
a támogatott tevékenység szabályszerû meg valósítását nem lehet ellenõrizni; vagy

g) a kedvezményezett a támogatást a szerzõdéstõl eltérõen rendeltetésellenesen vagy nem jogszerûen használta
fel.

(2) A kötelezettségvállaló elállhat a támogatási szerzõdéstõl,  illetve a támogatási szerzõdést felmondhatja, ha

a) tudomására jut, hogy a kedvezményezett csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás,  illetve külön tör vény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll és
csõdegyezség jóváhagyására nem kerül sor, a felszámolási, végelszámolási vagy a végrehajtási eljárás
eredményeként megszûnik a támogatott tevékenység,  illetve a szerzõdés teljesítése lehetetlenné vált,

b) a támogatással létrehozott, megvásárolt, vagy felújított ingatlant, jármûvet a mûködtetési kötelezettség 14.  §
(3) bekezdésében meghatározott idõtartama alatt a kötelezettségvállaló elõ ze tes jóváhagyása nélkül
elidegenítette, megterhelte vagy bérbe adta,

c) a kedvezményezett a bejelentési, beszámolási és elszámolási kötelezettségének a támogatási szerzõdésben
meghatározott határidõben nem tett eleget, vagy

d) a szerzõdéstõl  való elállásnak vagy a szerzõdés felmondásának a támogatási szerzõdésben meghatározott egyéb
feltétele bekövetkezik.

22.  § (1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás további folyósítását a kötelezettségvállaló azonnali
hatállyal felfüggeszti és intézkedik a már folyósított támogatás visszafizetése iránt.
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(2) A támogatás visszakövetelésérõl  szóló értesítésben a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy ha
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás nem vagy csak részben kerül visszafizetésre vagy ha az értesítés kézbesítését
követõ 30 napon belül a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
a) a 13.  § (2) bekezdés f) pontja szerinti esetben beszedési megbízás alkalmazásának,

b) egyéb esetekben, valamint az a) pont szerinti eljárás eredménytelensége esetén a támogatás kamattal növelt
összege iránti követelés bírósági úton  való érvényesítése kötelezettségvállaló általi kezdeményezésének

van helye.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítésben meg kell határozni – a számlatulajdonos nevének egyidejû feltüntetésével – azt
a számlaszámot, amelyre a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni köteles.

(4) A kötelezettségvállaló a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes
indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletekben történõ visszafizetés idõtartama
a 12 hónapot nem haladhatja meg. A visszafizetéstõl eltekinteni nem lehet.

23.  § A miniszter az Ámr. 120.  § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a kedvezményezettet az érintett fejezeti
kezelésû elõirányzat támogatási rendszerébõl írásban, legfeljebb öt évre – a kötelezettségvállalónak az Ámr. 120.  §
(3) bekezdése szerinti értesítéssel egyidejûleg megtett javaslatára is figyelemmel – kizárhatja, az Ámr. 120.  §
(2) bekezdés c)–d), valamint f)–g) pontjában meghatározott esetekben kizárja.

8. A kifogás és az észrevétel

24.  § (1) Ha a támogatás igénylõje vagy a kedvezményezett kifogást nyújt be, annak tartalmaznia kell legalább

a) a kifogással érintett pályázat, támogatási igény, támogatás azonosítására szolgáló adatokat (így különösen
a pályázati azonosítót, a szerzõdés- vagy iktatószámot),

b) a kifogás benyújtójának nevét vagy megnevezését,

c) a kifogásolt vagy elmaradt intézkedés, döntés meghatározását,

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett
jogszabályhely pontos megjelölését, valamint

e) az elektronikusan mûködtetett és naplózott pályázati rendszeren keresztül lefolytatott pályázati eljárások
kivételével a kifogás határidõben történõ benyújtásának igazolására alkalmas dokumentumot vagy iratot.

(2) A kifogást a kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétõl vagy – valamely döntés, intézkedés elmaradásával
kapcsolatos kifogás esetén – az intézkedés, döntés elmaradásáról  való tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül
írásban, a miniszternek címezve lehet benyújtani.

(3) Egy intézkedéssel, döntéssel összefüggésben kifogás egyazon igénylõ vagy kedvezményezett részérõl csak egy
alkalommal nyújtható be.

(4) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha

a) a kifogás az (1)–(3) bekezdésben foglalt alaki és tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,

b) a kifogást határidõn túl nyújtották be, vagy

c) a kifogást nem a benyújtására jogosult nyújtotta be,

feltéve, hogy az a)–c) pontban foglaltak megállapítása a 25.  §-ban foglalt eljárás lefolytatását nem teszi szükségessé.

(5) A kifogásról a miniszter a kifogás benyújtását követõ 30 napon belül dönt. A miniszter a kifogás tárgyában hozott,
indokolással ellátott döntésérõl a kifogás benyújtóját, továbbá – a 25.  § szerinti eljárás esetén – az érintett
közremûködõ vagy lebonyolító szervezetet értesíti.

(6) A kifogás kivizsgálásában,  illetve elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogással érintett pályázati eljárásban, döntés
meghozatalában részt vett, vagy a kifogással érintett intézkedést elrendelte vagy annak megtételét elmulasztotta.

25.  § (1) A kezelõ vagy lebonyolító szervezet által lefolytatott pályázati eljárással vagy az általuk meghozott intézkedéssel,
döntéssel kapcsolatos kifogást a miniszter a benyújtást követõ 5 munkanapon belül továbbítja a kezelõ vagy
lebonyolító szervezetnek.

(2) A kezelõ vagy lebonyolító szervezet az (1) bekezdés szerinti kifogással kapcsolatos szakmai álláspontjáról írásban,
a kifogás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges iratok másolatának csatolásával a kézhez vételt
követõ 5 munkanapon belül tájékoztatja a minisztert.
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26.  § (1) A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba  miatt a kezelõ vagy lebonyolító
szervezethez a pályázat befogadásáról  szóló értesítés kézhezvételét követõ 3 munkanapon belül egy alkalommal
– a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet, vagy személy megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével –
rövid úton (fax, e-mail) észrevételt nyújthat be.

(2) A kezelõ vagy közremûködõ szervezet az (1) bekezdés szerinti észrevételt 3 munkanapon belül elbírálja és annak
eredményérõl haladéktalanul, a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.

(3) A (2) bekezdés szerinti válaszadási határidõ mulasztása,  illetve jogszabálysértõ válasz esetén az észrevétel benyújtója
a 24.  §-ban foglaltak szerint kifogást nyújthat be.

9. A 16/42 fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása felhasználására vonatkozó különös
rendelkezések

27.  § Az elõirányzatból a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek pályázati úton vissza nem térítendõ támogatásban
részesülhetnek. A pályázatokat tárcaközi bírálati bizottság értékeli a pályázat beérkezésétõl számított 60 napon belül.
A bírálati bizottság
a) a miniszter,
b) az egészségügyért felelõs miniszter,
c) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter,
d) a környezetvédelemért felelõs miniszter,
e) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, és
f) a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter
egy-egy képviselõjébõl áll, azzal, hogy a bizottság elnöke a miniszter képviseletét ellátó személy.

10. Záró rendelkezések

28.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet 19.  § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Nemzeti Civil Alapprogram terhére a 2009-ben

folyósított támogatások 2010-ben esedékes elszámolásai során is alkalmazni kell.

29.  § Hatályát veszti a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról 
 szóló 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet.

30.  § (1) Az e rendelet kihirdetését követõ negyedik napon hatályát veszti a 29.  §.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. melléklet a 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelethez

A kezelõ szervezetek és azon fejezeti kezelésû elõirányzatok, amelyek kezelõi feladatait ellátják

1. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1.1. 16/17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram
1.2. 16/40 A kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok
1.3. 16/41/3/1 Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok
1.4. 16/41/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
1.5. 16/42/2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
1.6. 16/48/2 Szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása
1.7. 16/52/1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása
1.8. 16/52/2 Nemzeti Civil Alapprogram

2. Magyar Államkincstár
2.1. 16/92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
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2. melléklet a 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelethez

A lebonyolító szervezetek és azon fejezeti kezelésû elõirányzatok, amelyek tekintetében támogatás
továbbadására jogosultak

1. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

1.1. 16/38/2 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció
1.2. 16/38/3 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
1.3. 16/44/1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése, módszertani feladatok támogatása
1.4. 16/48/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

finanszírozása
1.5. 16/61 OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása
1.6. 16/63 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása

2. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a pályázati keretek tekintetében)

2.1. 16/8 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve
2.2. 16/44/1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése, módszertani feladatok támogatása
2.3. 16/47 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása
2.4. 16/51/5 Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja
2.5. 16/51/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok támogatása
2.6. 16/53/1 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok

támogatása
2.7. 16/55/5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása

3. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

3.1. 16/51/9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

4. Regionális munkaügyi központok

4.1. 16/38/1 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás

5. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

5.1. 16/42/1 Békéltetõ testületek támogatása

6. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Nemzeti Drogmegelõzési Intézet

6.1. 16/40 A kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok

7. Hajléktalanokért Közalapítvány

7.1. 16/62 Kríziskezelõ program

8. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

8.1. 16/62 Kríziskezelõ program

9. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány

9.1. 16/51/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok támogatása
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SZOCIÁLIS TÁRGYÚ KÖZLEMÉNYEK

J O G S Z A B Á L Y O K

A Kormány 56/2010. (III. 16.) Korm. rendelete
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról  szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
a)–b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról  szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 5.  §-a
a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter az elõirányzat e rendelkezés hatálybalépését köve tõen jóváírt
bevételeinek terhére – a 2008. szeptember 30-át köve tõen kilakoltatott, kiskorú gyermeket nevelõ családok lakhatását
elõsegítõ program meg valósítására, az elõirányzat javára 2010. február 12-éig teljesített befizetések legfeljebb 6%-a
erejéig – külön támogatási keretösszeget különíthet el.”

2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 58/2010. (III. 16.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1) bekezdés a), c) és h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1.  § A társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továb biak ban: TnyR.) 73.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„73.  § (1) Ha a jogosult elõ ze tes letartóztatását vagy szabadságvesztés büntetését tölti, nyugellátását kérelmére

a) az általa – visszavonásig érvényes – meghatalmazással ellátott személynek,

b) az általa megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy

c) a büntetés-végrehajtási intézethez

kell folyósítani.

(2) Ha a jogosult részére korábban a nyugellátást pénzforgalmi számláról történõ készpénzkifizetés kézbesítése útján
folyósították, és a jogosult nem kéri a nyugellátásnak az (1) bekezdés szerinti folyósítását, a 75/C.  § (1) bekezdését kell
alkalmazni azzal, hogy a nyugellátást az elõ ze tes letartóztatás (õrizetbe vétel) és a szabadságvesztés teljes
idõtartamára ki kell utalni.”

2.  § A TnyR. 90.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A TnyR. 73.  § (1) bekezdésének – 2010. január 1-jén hatályos – rendelkezése alapján szüneteltetett nyugellátást
a büntetõeljárás befejezése,  illetve a szabadságvesztés letöltése után egy éven belül elõterjesztett kérelemre
a jogosult részére egy összegben ki kell utalni.”
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3.  § A TnyR. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5.  § Hatályát veszti a TnyR. 14.  § (5) bekezdésében a „2005. október 1-je és 2009. december 31-e közötti idõszakban a”
szövegrész.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 58/2010. (III. 16.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok
2010. január 1-je és december 31-e közötti idõponttól megállapításra kerülõ nyugellátások 
esetén

A B

 1. Év Szorzószám
 2. 1950. 189,873
 3. 1951. 177,810
 4. 1952. 139,928
 5. 1953. 131,765
 6. 1954. 120,312
 7. 1955. 114,430
 8. 1956. 105,780
 9. 1957. 90,850
10. 1958. 88,843
11. 1959. 85,198
12. 1960. 83,215
13. 1961. 82,101
14. 1962. 80,108
15. 1963. 77,086
16. 1964. 74,628
17. 1965. 74,370
18. 1966. 70,850
19. 1967. 68,658
20. 1968. 67,224
21. 1969. 64,431
22. 1970. 60,467
23. 1971. 57,808
24. 1972. 54,846
25. 1973. 51,115
26. 1974. 47,460
27. 1975. 44,522
28. 1976. 42,483
29. 1977. 39,519
30. 1978. 36,591
31. 1979. 34,783
32. 1980. 32,907
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33. 1981. 30,899
34. 1982. 29,013
35. 1983. 27,763
36. 1984. 24,767
37. 1985. 22,659
38. 1986. 21,020
39. 1987. 19,355
40. 1988. 17,628
41. 1989. 15,079
42. 1990. 12,401
43. 1991. 9,881
44. 1992. 8,146
45. 1993. 6,921
46. 1994. 5,437
47. 1995. 4,828
48. 1996. 4,113
49. 1997. 3,314
50. 1998. 2,799
51. 1999. 2,484
52. 2000. 2,229
53. 2001. 1,919
54. 2002. 1,604
55. 2003. 1,404
56. 2004. 1,328
57. 2005. 1,206
58. 2006. 1,121
59. 2007. 1,088
60. 2008. 1,017

”

K Ö Z L E M É N Y E K

A szociális és munkaügyi miniszter
k ö z l e m é n y e

a 2010. évi személygépkocsi-szerzési és -átalakítási keretszámokról

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló, többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet 14. §-ában foglaltak szerint a szociális és munkaügyi miniszter a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségével egyetértésben a 2010. évre

5105 db személygépkocsi-szerzési támogatást,

100 db gépjármû-átalakítási támogatást

állapít meg.

4. szám SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 709



A Garai Ház Alapítvány 
k ö z l e m é n y e

intézményi térítési díj megállapításáról

A Garai Ház Alapítvány által fenntartott (6500 Baja, Õsz utca 15.) Tarka-Barka Lakóotthon (fogyatékos személyek rehabilitációs
célú lakóotthona) intézményi térítési díja 2010. március 1-jétõl 40 500 Ft/hó/fõ; 1350 Ft/nap/fõ.

K ö z l e m é n y
a Szervita Nõvérek Gyermekotthon (Mezõkeresztes) 2010. évi intézményi térítési díjáról

A Szervita Nõvérek a Fájdalmas Anya Szolgálói szerzetesrend fenntartásában mûködõ, országos feladatot ellátó gyermekotthon, 
utógondozói ellátást is biztosító otthonának 2010. évi intézményi térítési díja az alábbiak szerint került megállapításra:

Napidíj (Ft/fõ) Havidíj (Ft/fõ)

Szervita Nõvérek Gyermekotthon 
Mezõkeresztes, 
Szentistváni út 73.
 Tel./fax: 49/331-365

4500 135 000

K ö z l e m é n y
a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott  

szociális intézményben fizetendõ intézményi térítési díjakról

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Idõsek Otthona – Idõsek Gondozóházában fizetendõ
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 21/2010. (II. 11.) számú Társulási Tanács határozata alapján az országos feladatot is
ellátó intézmény intézményi térítési díjai 2010. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosulnak:

Idõsek Otthona – Idõsek Gondozóháza
a) átlagos szintû

– 1 napi térítési díj 2 750 Ft
– 1 havi térítési díj 82 500 Ft

b) emelt szintû
– 1 napi térítési díj 3 260 Ft
– 1 havi térítési díj 97 800 Ft

c) demens ellátás
– 1 napi térítési díj 3 190 Ft
– 1 havi térítési díj 95 700 Ft

d) átmeneti ellátás
– 1 napi térítési díj 2 800 Ft
– 1 havi térítési díj 84 000 Ft
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K ö z l e m é n y
a Zsanai Idõsek Otthonában fizetendõ intézményi térítési díjakról

A Zsanai Idõsek Otthona országos ellátási területtel rendelkezõ önkormányzati intézményben történõ ellátásért fizetendõ
intézményi térítési díjai 2010. február 1-jétõl az alábbiak:

a) átlagos szintû gondozottak által fizetendõ intézményi térítési díj:
72 600 Ft/fõ/hó 2420 Ft/fõ/nap

b) emelt szintû idõsotthoni ellátásban részesülõk által fizetendõ intézményi térítési díj:
66 600 Ft/fõ/hó 2220 Ft/fõ/nap

c) demens betegek bentlakásos intézményi ellátása után fizetendõ intézményi térítési díj:
72 600 Ft/fõ/hó 2420 Ft/fõ/nap.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S O K

Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  

szociális szakvizsgáztatási jog megszerzésére 

Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 9/2000. (VIII. 4.)
SzCsM rendelet 13. §-a alapján pályázatot ír ki a felsõfokú szociális végzettséget adó képzéseket folytató felsõoktatási intézmények
számára szociális alap- és szakvizsgáztatási jog (a továbbiakban: vizsgajog) elnyerésére.

Pályázatot olyan felsõoktatási intézmény nyújthat be, amelynél felsõfokú szociális végzettséget adó képzés zajlik, a képzést
folytató szak önálló oktatási-szervezeti egységként mûködik, továbbá a szak oktatóinak legalább fele az intézménnyel
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll. Felsõfokú szociális végzettségnek a 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben
szabályozott alap- és mesterképzési szakok közül a társadalomtudományi képzési területen belül a szociális képzési ágba tartozó
szakképzettségek minõsülnek (pl.: szociális munkás, szociálpedagógus).

A vizsgajogot elnyert intézmény öt évig jogosult szociális alap- és szakvizsga szervezésére. Ezen idõ alatt az intézmény köteles a
szociális alap- és szakvizsgát, szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot szervezni, ha a jelentkezõk száma eléri a 15 fõt.

Ha a vizsgajog elnyerését követõ öt éven belül olyan változás következik be, hogy a vizsgajogot nyert intézmény a fent megjelölt
feltételeket nem biztosítja, a vizsgajog megszûnik. A vizsgajog megszûnését a Bizottság állapítja meg. 

A pályázatot a mellékletben szereplõ nyomtatványon a fent felsorolt feltételek igazolásával, postai úton az Országos Szociális és
Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság Titkárságának címére (Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
Salgótarjáni Képzésszervezési Központja, 3100 Salgótarján, Május 1. u. 54.) kell eljuttatni minden év május 15-éig.

A pályázathoz a következõ dokumentumokat kell csatolni:
– a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (1. sz. melléklet),
– a fõigazgató/dékán írásos nyilatkozatát (2. sz. melléklet),
– a kari tanács határozatának másolatát a szociális alap- és szakvizsga, szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam szervezésének

vállalásáról,
– a felsõoktatási intézmény részére kiállított, az adott szak indítására vonatkozó hivatalos engedélyt,
– a felsõoktatási intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának azon részét, amely az adott tevékenység végzésére

vonatkozó részt tartalmazza.
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap

1. A felsõoktatási intézmény neve:

2. Felnõttképzési nyilvántartási száma:

3. A felsõoktatási intézmény címe:

4.  A szociális alapképzési szakért felelõs
oktatási-szervezeti egység megnevezése:

5. Az oktatási-szervezeti egység
vezetõjének neve, címe, telefonszáma,
e-mail címe:

6.  A szociális alap- és szakvizsga, 
szociális alapismereteket nyújtó
tanfolyam lebonyolításáért felelõs
személy neve, címe, telefonszáma, 
e-mail címe:

7.  A szakon oktatók száma:

8.  A szakon munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban oktatók
száma:

2. számú melléklet

Nyilatkozat

A(z) ………………………………………………………………. (intézmény megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a(z) 
…………………………………………szak vezetõi és oktatói a késõbb megkötendõ együttmûködési megállapodás értelmében
vállalják a szociális alap- és szakvizsga és a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam szervezését, lebonyolítását és az
együttmûködést az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottsággal.

Nyilatkozom arról is, hogy a pályázati adatlapon és a csatolt dokumentumokban szereplõ adatok, információk a valóságnak
megfelelnek.

Dátum: ………………………………………

P. H.

……………………………………………..
fõ igaz ga tó/dé kán
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P á l y á z a t i  f e l h í v á s o k
álláshelyek betöltésére

A Bajai Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (6500 Baja,
Szentháromság tér 1.) pályázatot hirdet a Bajai Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (6500 Baja, Pokorny u. 1–3.)

igazgatói (magasabb vezetõi)

álláshelyének betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat Bácsbokod,

Baja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Szeremle, Hercegszántó, Rém, Felsõszentiván települések közigazgatási területén, mint mûködési
területen elvégzi a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és feladatok ellátása szolgáltatásokat, így feladata a szolgálat
irányítása, de munkakörében foglalkoznia kell személyzeti-munkáltatói feladatokkal is. Feladata a szolgálat munkájának irányítása
társulási szinten, a szakszerû és törvényes mûködés, az ésszerû és takarékos gazdálkodás biztosítása. Az igazgató a költségvetési
szerv egyszemélyi felelõs vezetõje. Gondoskodik az intézmény munkatervének elkészítésérõl, irányítja és ellenõrzi annak
végrehajtását, ellenõrzi a munkafegyelmet. Részt vesz az intézmény feladatainak ellátásában, gondoskodik a pedagógus
közalkalmazottak képzésérõl, továbbképzésérõl. Dönt az intézményen belül felmerülõ hatásköri vagy egyéb vitákban, ha a döntést
jogszabály vagy egyéb szabályzat nem utalja más szerv hatáskörébe. Munkáltatója engedélyével képzéseken, továbbképzéseken
vesz részt. 

Az igazgató további feladata a családsegítõ szolgálat intézményegység vezetése az intézményvezetõi beosztás ellátása mellett.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú szociális alapvégzettség pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõ-tanár, pedagógiai elõadó, gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár,
jogász, igazgatásszervezõ, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: pedagógus, védõnõ,

– 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.
Elõnyt jelent: szociális szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a képesítést igazoló okirat másolata,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2010. augusztus 1-jétõl 2015. július 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: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 6.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, zárt borítékban a Bajai Kistérségi Családsegítõ és

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás elnökének címezve kell benyújtani (6500 Baja, Szentháromság tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: III.15141/2010., valamint a munkakör megnevezését:
intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baja város aljegyzõje nyújt a (79) 527-103-as telefonszámon. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baja.hu honlapon szerezhet.
A Bajai Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fenntartja magának a jogot,

hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelõ pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és
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azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat
elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülõ pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal
minden, az elõbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezõnek elfogad.

* * *

Budapest Fõváros Önkormányzata pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola
(1042 Budapest, Árpád út 199.) önálló vezetõi munkakörbe kinevezett

intézményvezetõi (igazgatói)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
A meghirdetett intézményvezetõi állás betöltésére vonatkozó képesítési elõírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú

melléklete I. Rész II. Szakellátások 2/a. Különleges, speciális gyermekotthon sora határozza meg. Eszerint a képesítési és egyéb
feltételek: 

– felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, orvos vagy mentálhigiénés szakember oklevéllel rendelkezõ:
jogász, igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár, továbbá 

– legalább öt év, a gyermekvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– a pályázó legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló részletes szakmai életrajza,
– a megpályázott, súlyos beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdõ, disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szereket

használó speciális szükségletû fiatalokat ellátó intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okmányok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez (a teljes pályázati iratanyagának a véleményezõk és döntéshozók részére történõ sokszorosításához és továbbításához) 
hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata, mely szerint 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 munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. szeptember 1.
A munkavégzés helye: Budapest Fõváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, Árpád 

út 199.).
A jogviszony idõtartama: határozatlan idõre szóló közalkalmazotti és intézményvezetõi kinevezés.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: a pályázó illetménye a vezetõi illetményalap és a vezetõi munkakör képzettségi osztályához

tartozó szorzószámtól függõen, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66/A. §-a alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, három azonos szövegû és mellékletû példányban, zárt borítékban (egy példányt nem

kérünk összefûzni). A borítékra írják rá: „INTÉZMÉNYVEZETÕI PÁLYÁZAT”. 
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Fõváros Önkormányzata 

Fõpolgármesteri Hivatal 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály 
1052 Budapest, Városház tér 9–11. I. emelet 104. szoba.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 30.

* * *

Budapest Fõváros Önkormányzata pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Cseppkõ Gyermekotthon és Óvoda (1025 Budapest, 
Cseppkõ u. 74.) önálló vezetõi munkakörbe kinevezett

intézményvezetõi (igazgatói)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
A meghirdetett intézményvezetõi állás betöltésére vonatkozó képesítési elõírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú

melléklete I. Rész II. Szakellátások 2. Gyermekotthon sora határozza meg. Eszerint a képesítési és egyéb feltételek: 
– felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, orvos, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ: jogász,
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igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár, továbbá 

– legalább öt év, a gyermekvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– a pályázó legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló részletes szakmai életrajza,
– a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okmányok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez (a teljes pályázati iratanyagának a véleményezõk és döntéshozók részére történõ sokszorosításához és továbbításához) 
hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata, amely szerint 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 munkakör betölthetõségének idõpontja: 2010. október 1.
A munkavégzés helye: Budapest Fõváros Önkormányzatának Cseppkõ Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkõ u. 74.).
A jogviszony idõtartama: határozatlan idõre szóló közalkalmazotti és intézményvezetõi kinevezés.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: a pályázó illetménye a vezetõi illetményalap és a vezetõi munkakör képzettségi osztályához

tartozó szorzószámtól függõen, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66/A. §-a alapján kerül
megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, három azonos szövegû és mellékletû példányban, zárt borítékban (egy példányt nem

kérünk összefûzni). A borítékra írják rá: „INTÉZMÉNYVEZETÕI PÁLYÁZAT”. 
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Fõváros Önkormányzata 

Fõpolgármesteri Hivatal 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály 
1052 Budapest, Városház tér 9–11. I. emelet 104. szoba.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 30.

* * *

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.) pályázatot hirdet a Területi
Gondozási Központ (2330 Dunaharaszti, Batthyány u. 2.) – integrált intézmény – 

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi körei:
– házi segítségnyújtás,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
– idõsek klubja.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai munkájának, gazdálkodásának

szervezése, irányítása, ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– 3 éves vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét is bemutató önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlatot, vezetõi gyakorlatot igazoló dokumentumot,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul, így különösen, hogy pályázati anyagát a képviselõ-testület és annak bizottságai megismerhetik.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: 2010. július 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. 

Bérezés: a Kjt. szerint, béren kívüli juttatások: a Kjt. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Munkaügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. március 30.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot írásban Dunaharaszti város polgármesteréhez kell benyújtani [2330 Dunaharaszti,

Fõ út 152., e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu, telefonszám: (24) 504-410].
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.
A pályázat benyújtásához szükséges információk Dunaharaszti Város Önkormányzatának honlapján is megtalálhatók:

www.dunaharaszti.hu.

* * *

Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) pályázatot hirdet az Egyesített
Szociális Intézmény (8130 Enying, Szabadság tér 2.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi körei:
– családsegítés,
– étkeztetés,
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– idõsek nappali ellátása,
– házi segítségnyújtás,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
– ápolást-gondozást nyújtó intézmény.
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 az 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 19/A. §-ának (2) bekezdése alapján,
– 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.
Elõnyt jelent:
– szociális területen végzett 5 év vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – a 2007. évi CLII. törvény 5. §-a (1) bekezdésének

a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a személyét érintõ napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt ülésen történjen,
– 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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– szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó nyilatkozatát arról, hogy a szakvizsga letételéhez szükséges feltételekkel
rendelkezik, valamint arról, hogy szakvizsga-kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt határidõben eleget tesz.

Az álláshely 2010. július 1. napjától tölthetõ be.
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.
§-ának (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével. 

Bérezés: a Kjt.-ben meghatározottak alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 10.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 8.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen vagy postai úton Enying Város Önkormányzata

Képviselõ-testületének címezve, Enying Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.). A
borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Egyesített Szociális Intézmény vezetõi állására”.

A pályázat benyújtásának rendje, módja: a pályázatot a pályáztató által összehívott eseti szakértõi bizottság, továbbá az
önkormányzat illetékes bizottsága véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat a bizottságok személyesen hallgatják
meg. A bizottságok a megfelelõ pályázatokat a véleményükkel együtt a képviselõ-testület elé terjesztik, amely dönt a kinevezés
tekintetében.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el 2010. június 16-áig.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ személyesen Tóth Dezsõ polgármestertõl, illetve a (22) 572-639-es

telefonszámon.
Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget.

* * *

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (7530 Kadarkút, Petõfi Sándor u. 2.) pályázatot hirdet a Szociális
Alapszolgáltatási Központ (7530 Kadarkút, Árpád u. 23.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

munkakörének teljes munkaidõben való betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, nappali ellátás (idõsek klubja), házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti

szolgálat.
Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.
Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM

rendelet 2. számú mellékletében elõírt képesítés,
– legalább 5 év a szociális ellátás, illetve a gyermekvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû MS Office ismeret (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.
Elvárt kompetenciák: kiváló együttmûködés és kommunikáció.
Elõnyt jelent: szociális szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 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 pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges 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. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
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A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010.
április 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton, a pályázatnak Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

címére történõ megküldésével (7530 Kadarkút, Petõfi Sándor u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 3390/2010., valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja és rendje: társult önkormányzatok képviselõ-testületének elõzetes véleménye birtokában
Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.
Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2010. szeptember 1. napjától.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verkman József polgármester nyújt a (82) 581-003-as telefonszámon.

* * *

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Bölcsõdei Központ (7400 Kaposvár, 
Rippl-Rónai u. 11.)

magasabb vezetõi

álláshelyének betöltésére.
A vezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,

ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú szociális alapvégzettség, óvodapedagógus szakképzettség, védõnõi képesítés vagy felsõfokú csecsemõ- és

kisgyermek-nevelõi képesítés,
– 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.
Elõnyt jelent: 
– az intézmény szociális alapszolgáltatásainak megfelelõ szakképesítés, 
– bölcsõdei szakmai és vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okirat másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A pályázat formai követelményei: Times New Roman betûtípus, 12-es betûméret, szimpla sorköz, margó 2,5 cm, sorkizárt, oldalak

számozva.
A magasabb vezetõi munkakör betöltésének idõpontja: 2010. szeptember 21.
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. 

Bérezés: a Kjt. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3. 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 1.
A pályázat benyújtásának módjai és helyei: 
– a pályázat eredeti példányát postai úton vagy személyesen, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani Kaposvár

Megyei Jogú Város polgármesterének címezve, Kaposvár Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõjéhez (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.);
– a pályázat második példányát az eredetivel megegyezõ tartalommal a human2@kaposvar.hu elektronikus címre is meg kell

küldeni.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül bizottság véleményezi, majd a
pályázatok elbírálása a véleményezést követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen történik (várhatóan a 2010. júniusi közgyûlés).

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ Vargáné Kirschner Ildikónál a (68) 501-501-es telefonszámon, a 746-os
melléken.

* * *

Kelebia Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.) pályázatot hirdet a Szt. Erzsébet
Otthonház (6423 Kelebia, József Attila u. 75.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátás.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,

ellenõrzése, a jogszerû mûködés biztosítása. A gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban,
az alapító okiratban, a mûködési engedélyben, a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban, valamint az
intézmény belsõ szabályzataiban foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában meghatározott 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 pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 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 anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez

hozzájárul.
Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõ hónap 1. napjától.
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. 

Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Munkaügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 30.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Kelebia Község polgármesterének címezve

(6423 Kelebia, Ady E. u. 114.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ naptól számított 30. nap.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás Maczkó József polgármesternél kérhetõ a (77) 454-201-es telefonszámon.

* * *

Lenti Kistérség Többcélú Társulása (8960 Lenti, Deák út 4.) pályázatot hirdet a „Napsugár” Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat (8960 Lenti, Deák út 4.) 

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

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

okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történõ ellátásának biztosítása. Az intézmény kiegyensúlyozott,
szabályszerû gazdálkodásának irányítása a fenntartó elvárásainak megfelelõen. Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény
közalkalmazottjai felett.

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. Részének I/1. pontjában, illetve az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 3. pontjában meghatározott elõírások szerinti képesítés,
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– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– „B” kategóriás jogosítvány,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést, szakvizsgát, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
– hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történõ tárgyalásához.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2010. június 1-jétõl 2015. május 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: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a társulás elfogadott költségvetésének
rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 10.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 7.
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot
– postai úton Lenti Kistérség Többcélú Társulása címére (8960 Lenti, Deák út 4.) vagy 
– személyesen Németh Imrénél, a társulás munkaszervezetének igazgatójánál (8960 Lenti, Deák út 4.) kell benyújtani.
Postai úton történõ benyújtás esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ következõ azonosító

számot: 42/2010., valamint a munkakör megnevezését: „Napsugár Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõi
munkakör”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 27.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kinevezésrõl a feltételeknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatása alapján Lenti

Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Imre nyújt a (92) 551-412-es telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.lktt.hu honlapon szerezhetõ.

* * *

Levelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete (4555 Levelek, Rákóczi u. 2.) pályázatot hirdet a Szociális
Alapszolgáltatásokat Biztosító Intézmény (4555 Levelek, Rákóczi u. 32.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
Az intézmény tevékenységi körei: az intézmény mikrotérségi szinten, hét településen lát el gyermekjóléti, családsegítõ

szolgáltatási feladatokat, valamint három településen biztosítja az étkeztetést.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai munkájának, gazdálkodásának

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

I. Rész I/1. pontja szerinti felsõfokú végzettség, felsõfokú szakmai képesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban 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, 2010. augusztus 1-jétõl 2015. július 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. 

Bérezés: a Kjt. rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Munkaügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap. 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 19.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot írásban – „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások” pontban

meghatározott mellékletekkel együtt – Levelek nagyközség polgármesteréhez (4555 Levelek, Rákóczi u. 2.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Levelek nagyközség polgármesterénél a (42) 249-503-as telefonszámon.

* * *

Lövõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (9461 Lövõ, Fõ u. 181.) pályázatot hirdet a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, Lövõ (9461 Lövõ, Fõ u. 32.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi körei:
– családsegítõ szolgálat,
– gyermekjóléti szolgálat,
– házi segítségnyújtás.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és a házi segítségnyújtás jogszerû

vezetése, irányítása és ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1998. (IV. 30.)

NM rendelet 2. számú mellékletének I. Részének I/1. pontja alapján elõírt képesítés,
– 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.
Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai életrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A magasabb vezetõi megbízás kezdõ napja: 2010. augusztus 1.
A magasabb vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2015. július 31.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével. 

Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 1.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 29.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton vagy személyesen Lövõ község polgármesterének címezve

(9461 Lövõ, Fõ u. 181.) kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhetõ személyesen Lövõ Község Önkormányzatánál (9461 Lövõ, Fõ u. 181.), illetve a

(99) 533-550-es telefonszámon.

* * *

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma (1085 Budapest, Üllõi út 24.) pályázatot hirdet a pogányi
Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon (7666 Pogány, Széchenyi u. 18.) 

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi körei: 45 fõs idõsek otthona.
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 mûködési feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában az intézményvezetõ részére meghatározott felsõfokú szakirányú végzettség,
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– evangélikus egyháztagság,
– idegennyelv-ismeret,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– önéletrajzot és részletes szakmai életrajzot,
– a képesítést igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– szociális szakvizsga-bizonyítványt vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követõ 2 éven belül vállalja a szociális

szakvizsga megszerzését,
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat meglétének munkáltató(k) általi

igazolását,
– keresztlevelet,
– lelkészi ajánlást a pályázó gyülekezeti lelkészétõl,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.
A vezetõi munkaviszony idõtartama: 6 év.
Az álláshely betölthetõ: 2010. július 1. napjától, 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Bérezés: a Kjt. bértáblázatának alkalmazásával megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 30.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, 3 példányban [2 db-ot papíralapon, 1 db-ot pedig a

pályázatot tartalmazó elektronikus adathordozón (CD-n)] kérjük benyújtani a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos
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Irodájának Titkárságára (1085 Budapest, Üllõi út 24., I. emelet). A borítékra kérjük ráírni az alábbi jeligét: „Baldauf Gusztáv Evangélikus 
Szeretetotthon”.

A pályázat elbírálásának rendje, módja: az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi VIII. számú egyházi törvény szerint.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a (20) 770-3643-as telefonszámon.

* * *

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) pályázatot hirdet a rakamazi Gondozási
Központ (4465 Rakamaz, Szent I. u. 131.) 

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
Az intézmény tevékenységi körei: szociális alapszolgáltatások és bentlakásos idõsotthoni ellátás.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységének irányítása,

munkájának koordinálása, jogszerû mûködésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok
ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartó és egyéb szakmai irányító szervezetek
útmutatásaiban foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
– a pályázatával kapcsolatban az elbíráló üléseken (tanácsülés, képviselõ-testületi ülés) kívánja-e zárt ülés megtartását.

Az álláshely betölthetõ: 2010. szeptember 1. napjától.
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. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, valamint a munkáltató által
meghatározottak az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történõ közzétételtõl számított 30. nap (a közzététel napja: 2010. március 31.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás elnökének címezve
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 380/2010., valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a pályáztató által összehívott bizottság véleményezi. A kiírt feltételeknek

megfelelõ pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a pályázati meghallgatásról jegyzõkönyvet készít. A bizottság a
megfelelõ pályázatokat a véleményével együtt a pályázatok elbírálására jogosult szerv elé terjeszti.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Farkas Ernõ, Rakamaz Város Önkormányzatának polgármestere nyújt a
(42) 570-700-as telefonszámon.

* * *
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Varsány Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (3178 Varsány, Rákóczi út 1.) pályázatot hirdet a Gondozási
Központ (3178 Varsány, Hunyadi út 1.)

vezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: szociális alapellátás (gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális

étkeztetés).
A vezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,

ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában elõírt 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,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: 2010. július 1-jétõl. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével. 

Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Munkaügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2010. április 20.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, Varsány község polgármesteréhez (3178 Varsány, Rákóczi út 1.) kell 

benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a (32) 387-387-es telefonszámon.
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MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KÖZLEMÉNYEK

J O G S Z A B Á L Y O K

2010. évi XXXVII. tör vény
a felnõttképzéshez kapcsolódó egyes tör vények módosításáról*

1.  § A felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény (a továb biak ban: Fktv.) 20/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/A.  § (1) A 21.  § (2)–(3) bekezdés szerinti forrásból támogatott, összességében legalább 240 órát meghaladó
idõtartamú képzési programot a digitális írástudás megszerzését szolgáló, a (2) bekezdés szerinti képzési modulokat
tartalmazó képzési programmal együtt kell meg valósítani. A digitális írástudás képzési programjához szükséges
pénzügyi forrást a támogatásban részesülõ képzési program terhére kell biztosítani.
(2) A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák körét az Európai Számítógéphasználói
Jogosítvány „Internet és kommunikáció”, valamint „Operációs rendszerek” moduljai írják le.”

2.  § A felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében
történõ módosításáról  szóló 2009. évi XCVIII. törvény (a továb biak ban: Fktvm.) 6.  §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az e tör vény 4.  §-ával megállapított, az Fktv. 28/A.  § (1) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget
elõször a 2011. január 1-jétõl induló képzések esetében kell alkalmazni.”

3.  § (1) E tör vény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Fktv. 4.  § (3) bekezdésének i) pontja.
(3) Hatályát veszti az Fktvm. 6.  § (3) bekezdésében a „, valamint e tör vény 4.  §-ában megállapított az Fktv. 28/A.  §-ának

(1) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget” szövegrész.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 69/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésérõl  szóló 
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 91.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésérõl  szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm.
rendelet (a továb biak ban: Rendelet) 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eseti kereset-kiegészítéssel összefüggõ támogatás összegét
a) az Ámr. 2.  § 22. pontja alapján nettó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ
költségvetési szervek részére az OEP legkésõbb 2010. április 1-jéig utalványozza, és a Magyar Államkincstár legkésõbb
2010. április 2-áig folyósítja,
b) az Ámr. 2.  § 23. pontja alapján bruttó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ
költségvetési szervek részére az OEP legkésõbb 2010. április 2-áig folyósítja.”

 * A törvényt az Országgyûlés a 2010. február 22-i ülésnapján fogadta el.
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2.  § (1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 5.  § (2) bekezdésében a „két részletben” szövegrész.

(3) E rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történõ végrehajtásáról  szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2) bekezdés a), c), d) és f) pontjában és (3) bekezdés
a) pont aa), ab), ad) és al) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról
 szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 4.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti bizottságnak

a) az osztályvezetõ fõorvos,

b) intézetvezetõ fõgyógyszerész vagy intézeti fõgyógyszerész,

c) egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv esetén, amennyiben az irányító szerv a költségvetési szerv
vezetését vezetõ testületre bízza, a vezetõ testület tagjai

megbízására, kinevezésére irányuló pályázat véleményezése esetén az ille té kes szakmai kollégium véleményét is be
kell szereznie. Ebben az esetben az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a szakmai kollégium véleményének kialakítására
legalább 8 nap rendelkezésre álljon. Ha a szakmai kollégium a bizottság megkeresésére nem válaszolt, erre
a körülményre a bizottság írásba foglalt véleményében ki kell térni.”

2.  § Az R. 5.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem lehet próbaidõt megállapítani, ha)

„b) a közalkalmazotti jogviszony létesítésére orvosigazgatói (szakmai intézményvezetõ-helytettesi), ápolási
igazgatói, gazdasági igazgatói, vezetõ testületi tagi, valamint az 1. számú melléklet szerinti ágazatspecifikus
munkakörben betöltött, osztályvezetésre adott vezetõi megbízás ellátása érdekében került sor, és a közalkalmazott
a kinevezésekor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

3.  § Az R. 8.  § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Magasabb vezetõi megbízásnak minõsül)

„d) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezetõ testülete tagjának megbízása.”

4.  § Az R. 9.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az intézményvezetõ, az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági vezetõ, valamint a vezetõ testületi tag
képesítési követelményei tekintetében a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõhelyetteseinek képesítési
követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól  szóló
miniszteri rendelet rendelkezései irányadóak.”

5.  § Az R. 13.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (3)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési elõ írás alól a munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben
adhat felmentést, ha

a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban, képzésben vesz részt, vagy
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b) az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési elõ írásoknak megfelelõ képesítésû – személy, aki
kinevezhetõ lenne, és a kinevezendõ személy írásban nyilatkozik a foglalkoztatási követelmény meghatározott idõn
belül történõ teljesítésérõl.
(3) A képesítési elõ írás alól a felmentés a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, határozott idõre, a tanulmányok
befejezéséig, de legfeljebb 5 évre adható meg.
(4) A képesítési elõ írás teljesítése alól a munkáltatói jogkör gyakorlója kérelemre mentesíti azt a közalkalmazottat, aki
a) az adott szakterületen
aa) legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
ab) a kérelem benyújtásakor közalkalmazotti jogviszonyban áll, és
b) a Kjt. 37/B.  § (1) bekezdésének a) pontja szerinti korhatárt legfeljebb 5 éven belül betölti.
(5) A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, az alapellátást végzõ fogorvosi, valamint a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó
önálló ápolási és egyéb egészségügyi tevékenységet végzõk képesítési feltételeit – ideértve a képesítés alóli
felmentésre, mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket is – az önálló orvosi tevékenységrõl  szóló 2000. évi II. törvény,
valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály tartalmazza.”

6.  § Az R. 19.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott
közalkalmazottak vonatkozásában a 6.  § (1) bekezdését meg fele lõen alkalmazni kell a 4. mellékletben szereplõ
egészségügyi szakmai munkakörökre is.”

7.  § Az R. 20.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményei munkakörének betöltésére
vonatkozó pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, a miniszter által
vezetett minisztérium honlapján, valamint a 3.  § (3) bekezdésében foglaltak szerint közzé kell tenni.”

8.  § Az R. a következõ 20/A.  §-sal egészül ki:
„20/A.  § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól – határozott idõre, de legfeljebb 5 évre –
felmentés akkor adható, ha
a) az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy
b) nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési elõ írásoknak megfelelõ – személy, aki az adott munkakörben
kinevezhetõ lenne.
(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól véglegesen mentesíthetõ az, aki az adott
munkaterületen (szakterületen) legalább 15 éve dolgozik és az öregségi nyugdíjra  való jogosultság eléréséhez
legfeljebb 10 év szükséges.”

9.  § Az R. 24.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendelet 4. mellékletének – a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történõ végrehajtásáról  szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 75/2010.
(III. 25.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Kr.) 2. melléklet 7. pontjával megállapított – rendelkezéseit a Kr.
hatálybalépését köve tõen létesített közalkalmazotti jogviszony esetén kell alkalmazni.”

10.  § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11.  § (1) Hatályát veszti az R. 17.  § b) pont bb) alpontjában és a 18.  § (2) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R. 13.  § (2)–(4) bekezdése és 20/A.  §-a.

12.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
Ez a rendelet 2013. január 1-jén a hatályát veszti.

(2) A 11.  § (2) bekezdése 2012. december 31-én lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez

Az R. 3. számú melléklet I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I. Vezetõi pótlékok az egészségügyi ágazatban
1. Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetek intézményvezetõjének, valamint az egészségügyi

közszolgáltató költségvetési szerv vezetõ testülete tagjainak pótléka
a) gyógyító-megelõzõ ellátást biztosító intézetben a pótlékalap 300%-a,
b) gyógyító-megelõzõ ellátást közvetlenül nem biztosító intézetekben a pótlékalap 200%-a.

2. Az önkormányzatok által fenntartott intézetek intézményvezetõjének, valamint az egészségügyi közszolgáltató
költségvetési szerv vezetõ testülete tagjainak pótléka
a) gyógyító-megelõzõ fekvõbeteg-ellátást biztosító intézményben a pótlékalap 250%-a,
b) az ágazati feladatok ellátásában részt vevõ egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap

200%-a.
3. Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelõzõ

fekvõbeteg-ellátást biztosító intézményekben,
a) az intézményvezetõ helyettese (helyettesei) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezetõit is),

az önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmény gazdasági vezetõje, esetében a pótlékalap 150%-a,
b) szervezeti egységek, részlegek vezetõi, egyéb vezetõi esetében a pótlékalap 100%-a,
c) valamennyi közalkalmazott esetében a gyógyító-megelõzõ ellátást közvetlenül nem nyújtó intézetekben,

az ágazati feladatok ellátásában részt vevõ egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap
100%-a.”

2. melléklet a 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklete „Vezetõi munkakörök” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

I. Vezetõi munkakörök:
”

2. Az R. 4. számú melléklete a „Vezetõi munkakörök, b) Vezetõ beosztás” sort köve tõen a következõ rendelkezéssel
egészül ki:
„

hivatalvezetõ * * * *
”

3. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatásra kötelezett, konduktor”
sort köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„

vezetõ közegészségügyi
felügyelõ

* * *

”
4. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített” sort

köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„

egészségügyi gázmester * * *
üzemeltetés vezetõ * * *

”
5. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített,

asszisztens” sort köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„

laborasszisztens * *
”

728 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 4. szám



6. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített,
raktárvezetõ, raktáros” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

raktárvezetõ * * *
raktárvezetõ helyettes

”
7. Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített,

raktárvezetõ, raktáros” sort köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„

raktáros * *
stúdiós * *

”

A Kormány 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történõ bejelentésérõl

A Kormány az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény 15.  § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6.  § tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § és a 11.  § (1) bekezdése tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  §
(2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9.  § tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10.  § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 31.  § (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, és
a 11.  § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 15.  §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a 8.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés e) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
következõket rendeli el:

1.  § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történõ bejelentése a 185-ös, országon belül helyi
tarifával hívható hívószámon érhetõ el.

(2) A bejelentés megkezdésekor a bejelentõt nyilatkoztatni kell arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.
(3) Ha a bejelentõ a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentõt tájékoztatni kell

a) a bejelentésrõl készített hangfelvétel megõrzésének tényérõl és határidejérõl, valamint
b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet

felhasználni.
(4) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet újabb bejelentést tenni,  illetve a korábbi

bejelentést módosítani. E lehetõségrõl a bejelentõt – a (2) bekezdés szerinti nyilatkoztatást,  illetve a (3) bekezdés
szerinti tájékoztatást köve tõen – tájékoztatni kell.

(5) Az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 2.  § j) pontja szerinti, a központi elektronikus szolgáltató
rendszerben mûködõ központi ügyfélszolgálat (a továb biak ban: ügyfélszolgálat) felveszi a bejelentõnek
az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény (a továb biak ban: Eftv.) 12.  § (3) bekezdésében
meghatározott adatait, ha a bejelentõ
a) tett már bejelentést, de újabb bejelentését nem korábbi regisztrációs szám alapján teszi meg, vagy
b) regisztrációs szám alapján teszi meg a bejelentést, de a regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentést

nem õ tette.

2.  § (1) Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus ûrlapon rögzíti az Eftv. 12.  §
(1) bekezdésében meghatározott adatokat, és tájékoztatja a bejelentõt a bejelentés regisztrációs számáról, majd
a telefonbeszélgetés lezárását köve tõen – ha erre a bejelentõ oldalán lehetõség van – rövid szöveges üzenetben is
megküldi a regisztrációs számot.
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(2) Az 1.  § (4) bekezdésben meghatározott esetben az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal
az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus ûrlapon csak a megadott
regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérõ adatokat rögzíti. A bejelentõ által 
meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján
a regisztrációs számot elõállították.

3.  § Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot
az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történõ megérkezésérõl
visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

4.  § (1) Az ügyfélszolgálat a nála létrejövõ adatállományokat – beleértve a digitális hangfelvételt is – titkosított fájlrendszerben
menti, és kizárólag védett környezetben tárolja. Az adatok törlése azok különleges mintákkal történõ felülírásával
történik.

(2) Az ügyfélszolgálat a hangfelvétel törlésével egyidejûleg törli a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.

5.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. és 9.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.

6.  § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Feszr.) a következõ
3.  §-sal egészül ki:
„3.  § (1) Azok a munkáltatók, amelyek nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a regionális munkaügyi központok,
a települési önkormányzatok és a szakképzõ intézmények a jogszabályban meghatározott feladatok elvégzése
ellenében – a díj mértékére vonatkozó jogszabályi elõ írás vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérõ megállapodásuk
hiányában – az 1. mellékletben meghatározott ajánlott térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.
(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról  szóló jogszabály határozza meg.”

7.  § A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete a következõ 15. ponttal egészül ki:
„15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3000 Ft/fõ/eset.”

8.  § A közmunkaprogramok támogatási rendjérõl  szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésének
d) pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

9.  § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl  szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

10.  § Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl  szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a „Központi
ügyfélszolgálat” alcímben a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § A központi ügyfélszolgálat jogszabály által meghatározott feladatai ellátása érdekében a 12.  §
(2) bekezdésében meghatározotton túl további helyi díjazású tarifával hívható hívószámot határozhat meg.”

11.  § (1) Hatályát veszti a Feszr. 2.  § (6) bekezdése, valamint 1. melléklete 1.1.2 pont 4. alpontja.
(2) Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

kijelölésérõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „ , munkaegészségügy”
szövegrész.

(3) A 6–10.  §, valamint ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára
vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény 15.  § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 15.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és
a 16.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

1. A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési
termékek, valamint a közteherelõleg megállapításánál figye lembe veendõ fajlagos munkaidõ szükséglet

1.  § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény (a továb biak ban: Eftv.) 9.  § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a közteherelõleg-választásról  szóló bejelentés egyben az átalányközteher Eftv. szerinti választása
bejelentésének is minõsül.

(2) A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési termékek körét,
valamint a közteherelõleg megállapításánál figye lembe veendõ, egy hektárra vetítetten munkaórában megállapított
fajlagos munkaidõ szükségletet az 1. melléklet állapítja meg.

2. A közteherelõleg fizetés választásának bejelentése

2.  § (1) A munkáltatónak az Eftv. 9.  § (2) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentési kötelezettségét a lakóhelye vagy
székhelye szerint ille té kes elsõ fokú állami adóhatóságnál elektronikus úton, vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal (a továb biak ban: állami adóhatóság) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon
írásban kell teljesítenie.

(2) Az Eftv. 12.  § (6) bekezdése szerinti bejelentés az Eftv. 13.  § (1) bekezdésében meghatározott bevallás részeként is
teljesíthetõ.

3. A közteherelõleg megállapítása, befizetése

3.  § (1) A közteherelõleg alapjának a mértékét az 1. melléklet szerinti fajlagos munkaidõ-szükséglet és a kötelezõ legkisebb
munkabér, vagy az erre jogosultak esetében a garantált bérminimum egy órára esõ összegének szorzataként kell
megállapítani.

(2) Ha a munkáltató növénytermesztési idénymunka keretében csak egyes munkamûveletek elvégzését tervezi,
a fajlagos munkaidõ-szükségletet az 1. melléklet szerinti összes fajlagos munkaidõ-szükséglet keretén belül önállóan
állapítja meg.

4.  § A közteherelõleget magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezõ munkavállaló esetén az APEH Egyszerûsített
foglalkoztatásból eredõ magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezõ munkavállalót érintõ közteherbefizetések
beszedési számlára, magánnyugdíjpénztári tag munkavállaló esetén az APEH Egyszerûsített foglalkoztatásból eredõ
magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintõ közteherbefizetések beszedési számlára kell teljesíteni.

4. Az elháríthatatlan külsõ ok igazolása

5.  § Elháríthatatlan külsõ okként olyan különleges körülmény, cselekmény vagy esemény ismerhetõ el, amely elõre nem
látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak
aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
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6.  § (1) Elháríthatatlan külsõ ok csak akkor fogadható el, ha azt a munkáltató, vagy annak örököse, jogutódja hatósági
bizonyítvánnyal vagy más hitelt érdemlõ módon tudja bizonyítani.

(2) Ha az elháríthatatlan külsõ oknak minõsülõ esemény a mezõgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás
vagy szélsõséges idõjárási körülmény folytán alakult ki, ezt a káresemény bekövetkezésének helye szerint ille té kes
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve igazolja. A hatósági bizonyítványnak – ha a kár mértéke
parcellánként, földrészletenként vagy alrészletenként eltérõ, ennek meg fele lõen parcellánként, földrészletenként
vagy alrészletenként azonosítható módon – tartalmaznia kell a kár mértékét is.

7.  § (1) Az elháríthatatlan külsõ ok fennállásáról  szóló bejelentést a bevallással egyidejûleg a tárgyévet követõ év január 12-éig 
kell megküldeni az állami adóhatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell:

a) az elháríthatatlan külsõ ok fennállását tanúsító igazolást, vagy

b) az elháríthatatlan külsõ ok fennállásának igazolására jogosult hatóság, vagy más szerv által kiadott okiratot, amely 
tanúsítja, hogy az ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása iránt a kérelmét benyújtotta.

5. A jelenléti ív tartalma

8.  § A jelenléti íven az Eftv. 2. melléklete szerinti adatokon túl fel kell tüntetni az állami adóhatóság által engedélyezett
sorszámtartománynak megfelelõ sorszámot, valamint azt, hogy a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tag-e.

9.  § Nyomtatványként nyomdai úton elõre elõállított jelenléti ív (a továb biak ban: nyomtatvány) abban az esetben
alkalmas szigorú számadású nyomtatványként történõ azonosításra, ha a nyomtatvány elõállítása a 10.  §-ban
meghatározott követelmények szerint történik, és a nyomtatvány beszerzõje rendelkezik a 12.  § (2) bekezdése szerinti
tartalommal kibocsátott számlával.

10.  § (1) A nyomtatvány nyomdai úton történõ elõállítása az állami adóhatóság által a nyomtatvány elõállítója részére elõre
kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedõ sorszám kihagyás és ismétlés
nélküli felhasználásával történik.

(2) A sorszámtartományt az állami adóhatóság a nyomtatvány elõállítójának írásos kérelmére jelöli ki.

(3) Az állami adóhatóság a kijelölt sorszámtartományokat idõszakos rendszerességgel – nyomtatvány-elõállítónkénti és
nyomtatvány-fajtánkénti bontásban – internetes honlapján közzéteszi.

11.  § A nyomtatvány elõállítója, forgalmazója kizárólag a 10.  §-ban meghatározott követelményeknek megfelelõ
nyomtatványt értékesíthet.

12.  § (1) A nyomtatvány elõállítója, forgalmazója köteles e tevékenységét az állami adóhatóságnak elõ ze tesen bejelenteni,
továbbá az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítésérõl kibocsátott számla tõpéldánya alapján –
sorszám szerint nyilvántartani.

(2) A nyomtatványt elõállítóként, forgalmazóként értékesítõ adóalany köteles a nyomtatvány értékesítésérõl kibocsátott
számlán feltüntetni az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is az elsõ sorszám
(-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, valamint a nyomtatvány beszerzõjének adószámát, vagy annak
hiányában adóazonosító jelét.

6. Záró rendelkezések

13.  § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

14.  § A munkáltatóval szemben a jelenléti ív vezetésével kapcsolatos szabályok megsértése  miatt 2010. június 30-áig
jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha eddig az idõpontig jelenléti ív vezetési kötelezettségét – a 8–12.  §-ban
foglaltaktól eltérõen – az Eftv. 2. mellékletében foglaltak szerinti tartalmú, szigorú számadású nyomtatványnak nem
minõsülõ okiraton teljesíti.
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15.  § A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
42.  §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

[Az MgSzH falugazdász-hálózatot mûködtet. Az MgSzH a falugazdász-hálózat útján külön jogszabályban meghatározott
feladatkörében:]

„h) információ adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló
2009. évi CLII. törvény mezõgazdasági idénymunkára, valamint növénytermesztési idénymunkára vonatkozó
rendelkezéseinek mezõgazdasági termelõnek minõsülõ munkáltatók által történõ gyakorlati alkalmazását;”

16.  § (1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Korm. rendelet)
5.  § (3) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések körében:]

„c) az Intervenciós Intézkedések Igazgatósága ellátja a hatáskörébe sorolt, az intervenciós intézkedésekkel és egyes
további, a feldolgozott termékekhez kapcsolódó intézkedésekkel, valamint a cukorrépa-termelõk cukoripari
szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó támogatásaival,

d) a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága ellátja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó
beruházási és szolgáltatási, a közösségi halászati intézkedésekkel, továbbá a Nemzeti Diverzifikációs Programhoz
kapcsolódó fejlesztési intézkedésekkel,”

[összefüggõ elsõ fokú hatósági feladatokat.]

(2) A Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések körében:]

„f) a Területi Igazgatóság ellátja az ügyfél-nyilvántartási rendszer vezetésével, valamint a monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztásával”

[összefüggõ elsõ fokú hatósági feladatokat.]

(3) A Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7.  § (1) Az MVH feladatkörébe tartozik az Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer (IIER) mûködtetése és annak
továbbfejlesztése. Az MVH ezen belül mûködteti:

a) az ügyfél-nyilvántartási rendszert,

b) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR),

c) az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenõrzési rendszerét.

(2) Az MVH feladatkörébe tartozik:

a) a tejkvóta-nyilvántartási rendszer,

b) a szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartása,

c) az intervenciós raktárregiszter,

d) a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszere,

e) a monitoring adat-nyilvántartási rendszer

mûködtetése.”

17.  § (1) A 14–16.  § 2010. július 1-jén hatályát veszti.

(2) Ez a § 2010. július 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelethez

A növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési
termékek, valamint a közteherelõleg megállapításánál figye lembe veendõ fajlagos munkaidõ szükséglet

A B

1. Fajlagos munkaidõ
szükséglet

2. Gyümölcstermesztés:
2.1. gyümölcsfélék

2.1.1. bogyósok 1000 óra/ha
2.1.2. csonthéjasok 700 óra/ha
2.1.3. almatermésûek 700 óra/ha
2.1.4. héjasok 200 óra/ha

3. Zöldségtermesztés:
3.1. zöldségfélék

3.1.1. zöldséghajtatás 4000 óra/ha
3.1.2. intenzív szabadföldi zöldségtermesztés 700 óra/ha

4. Szõlõmûvelés
4.1. Szõlõültetvényekben elvégzendõ munkamûveletek

4.1.1. metszés 100 óra/ha
4.1.2. kötözés 40 óra/ha
4.1.3. törzstisztítás, hajtásválogatás 40 óra/ha
4.1.4. hajtásbefûzés, csonkázás, termésválogatás 90 óra/ha
4.1.5. pótlás 20 óra/ha
4.1.6. támberendezés-javítás 20 óra/ha
4.1.7. kapálás 100 óra/ha
4.1.8. szüret 240 óra/ha
4.1.9. Szõlõmûvelés összesen 650 óra/ha

5. Dohánytermesztés: 1000 óra/hektár
6. Vetõmag termesztés: 1000 óra/hektár

A Kormány 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelete
a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának
szabályairól  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5.  § b) pontja 
tekintetében egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól  szóló 22/2004.
(II. 16.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 8.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A FAT elnöke – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – az akkreditációs eljárás során
a) a hiánypótlásra megállapított határidõt és az ügyintézési határidõt meghosszabbíthatja,
b) az eljárást felfüggesztheti.”

2.  § Az R. 9.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról  szóló jogerõs határozat jogosítottjának helyébe jogutódja
léphet, ha az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló jogszabályi feltételek a jogutód
vonatkozásában is maradéktalanul teljesülnek.”
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3.  § Az R. 14/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14/A.  § (1) A közoktatási feladatot ellátó – a közoktatásról  szóló tör vény ben meghatározott – közoktatási intézmény
intézmény-akkreditációs kérelme esetén a FAT az intézmény felnõttképzésre vonatkozó dokumentumait helyszíni
szemle tartása nélkül egy szakértõ bevonásával vizsgálja. Az eljárás a közoktatási intézmény tárgyi feltételeinek
vizsgálatára nem terjed ki.

(2) Az egyszerûsített intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása iránti kérelem tartalmazza:

a) a közoktatási intézmény

aa) nevét,

ab) OM azonosító számát,

ac) címét,

ad) telefonszámát, faxszámát,

ae) elektronikus levelezési címét,

af) honlap címét,

ag) állandó felnõttképzési helyszíneinek címét,

ah) bankszámlaszámát,

b) a közoktatási intézmény képviseletére jogosult vezetõ

ba) nevét,

bb) elérhetõségét,

c) a felnõttképzési tevékenységért felelõs vezetõ

ca) nevét,

cb) beosztását,

cc) elérhetõségét,

d) a felnõttképzési tevékenység céljának általános képzésként, nyelvi képzésként vagy szakmai képzésként történõ
megjelölését,

e) a felnõttképzési szolgáltatás formáinak megjelölését,

f) a közoktatási intézmény képzési programja és a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás tekintetében:

fa) az akkreditáció iránti kérelem beadásának idõpontjában érvényes felnõttképzési programok felsorolását képzési
helyszínenként,

fb) azon iskolai rendszerû szakmai programok felsorolását, amelyeket az intézmény a felnõttképzés keretében azonos 
feltételek mellett  valósít meg,

fc) az intézmény által nyújtott felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését képzési helyszínenként.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a humánerõforrás-tervet,

b) a minõségpolitikát,

c) a tárgyévi minõségcélokat,

d) a felnõttképzési és értékelési folyamat leírását,

e) a felnõttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások folyamatleírását,

f) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,

g) a képzésben részt vevõk igényeinek feltárását és elégedettségük mérésének eredményét, valamint a mérési
eredmények fejlesztésekbe történõ visszacsatolását bemutató folyamat leírását,

h) az intézmény mûködési folyamatait meghatározó minõségirányítási rendszer leírását,

i) az önértékelési rendszer leírását és az önértékelés alapján készített fejlesztési tervet,

j) a felnõttképzés helyszínein meg valósított képzéseket – az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes
szabályairól  szóló jogszabályban foglaltak szerint – dokumentáló naprakész kimutatás másolatát,

k) kimutatást arról, hogy mely idõpontban milyen felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást vettek igénybe,

l) legalább egy akkreditált képzési program meg valósításának bemutatását, értékelését,

m) a gyakorlati képzés megszervezési módjának bemutatását,

n) a képzési programok és a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások meg valósításához rendelkezésre álló
feltételek bemutatását felnõttképzési helyszínenként a következõk szerint:

na) a felnõttképzési tevékenységért felelõs vezetõ végzettsége, felnõttképzési gyakorlatának idõtartama, foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyának jellege és kezdete,
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nb) az oktatói kör összetételének bemutatása képzési programonként, az oktatók végzettségének, szakmai, oktatói és 
felnõttképzési gyakorlata idõtartamának, nyelvismeretének feltüntetésével, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
jellegének megjelölésével,
nc) ügyfélszolgálat címe, telefonszáma, egyéb elérhetõsége, nyitva tartási ideje.
(4) A FAT a kérelemnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejûleg intézmény-akkreditációs tanúsítványt állít ki.”

4.  § Az R. 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felnõttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkreditációja iránti kérelem elbírálása
során a FAT a 15.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását vizsgálja. A FAT a képzési program
sajátosságai alapján állapítja meg a programakkreditáció hatályát. Az akkreditált képzési programot alkotó modulok
önállóan nem képeznek akkreditált programot.”

5.  § Hatályát veszti
a) az R. 12/B.  §-át követõ „A feltételes intézményakkreditáció” alcím,
b) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

ba) 27.  §-a és 5. számú melléklete,
bb) 4. számú mellékletében az

„I. Az intézmény tevékenységének ismertetése:
1. Az akkreditáció iránti kérelem beadásának idõpontjában érvényes képzési programok és nyújtott
felnõttképzési szolgáltatások felsorolása képzési helyszínenként.
2. Akkreditált képzési program megnevezése, meg valósításának bemutatása, értékelése.
3. A gyakorlati képzés megszervezési módjának (saját tanmûhely, gazdasági szervezet stb.) bemutatása.
4. A képzési programok és nyújtott felnõttképzési szolgáltatások meg valósításához rendelkezésre álló
feltételek bemutatása felnõttképzési helyszínenként az alábbiak szerint:
Felnõttképzési tevékenységért felelõs személy:
– végzettsége,
– felnõttképzési gyakorlatának idõtartama,
– foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete.
Oktatók:
A felnõttképzési programok és a felnõttképzési szolgáltatások meg valósításához szükséges oktatói kör
(tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor stb.) összetételének bemutatását képzési programonként:
– az oktatók
= végzettsége,
= szakmai gyakorlatának idõtartama az adott területen,
= oktatói gyakorlatának idõtartama,
= felnõttképzési gyakorlatának idõtartama,
= nyelvismerete.
Ügyfélszolgálat:
Címe:
Telefonszáma(i):
E-mail címe:
Honlapja:
Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:” szövegrész.

6.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A szociális és munkaügyi miniszter 7/2010. (III. 23.) SZMM rendelete
a regionális fejlesztési és képzési bizottságok mûködésérõl  szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet
módosításáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28.  § (4) bekezdés
c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1.  § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális
miniszterrel, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § A regionális fejlesztési és képzési bizottságok mûködésérõl  szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet 9.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A miniszter a bizottság tagját – a bizottság elnökének javaslatára – felmenti, ha három egymást követõ ülésrõl
önhibájából távol marad. A miniszter a bizottság tagját abban az esetben is felmenti, ha a tagot a delegáló szervezet
visszahívja.”

2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelete
az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény hatályba lépésével kapcsolatos
egyes átmeneti intézkedésekrõl

Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2009. évi CLII. törvény 15.  § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 6.  § és a 8.  § b) pont tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 7.  § tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés d) pont dj) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 8.  § a) pont tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el.

1.  § (1) E rendelet alkalmazásában ki nem adott alkalmi munkavállalói könyvnek (a továb biak ban: AM-könyv) tekintendõk
azok a munkaügyi központnál lévõ, az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl  szóló 1997. évi LXXIV. törvény alapján készült AM-könyvek,
amelyekben 2010. március 31-én bejegyzés nem szerepel, vagy hibás kitöltés  miatt a munkavállaló részére történõ
kiadásukra nem került sor.
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(2) Nem minõsülnek ki nem adott AM-könyvnek azok a valamely munkavállaló részére kiállított, valamely ok  miatt
a munkaügyi központnál található AM-könyvek, amelyekben a munkavégzésre vonatkozó lapon bejegyzés szerepel.

2.  § (1) A ki nem adott AM-könyvek megsemmisítése a regionális munkaügyi központ és kirendeltsége (a továb biak ban:
munkaügyi központ), valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továb biak ban: Hivatal) feladata.

(2) A ki nem adott AM-könyvek megsemmisítése érdekében a regionális munkaügyi központnál, valamint a Hivatalnál
selejtezõ bizottságot kell létrehozni a munkaügyi központ vagy a Hivatal három – közöttük legalább egy vezetõ
beosztású – köztisztviselõjébõl.

(3) A selejtezõ bizottság legkésõbb 2010. május 31-ig az AM-könyvek munkaügyi központ által vezetett sorszámozott
nyilvántartását tételesen összeveti a munkaügyi központnál lévõ AM-könyvekkel, eltérés esetén annak okát
– lehetõség szerinti – tisztázza, és intézkedik a nyilvántartás megfelelõ kiegészítése vagy kijavítása iránt.

(4) A selejtezõ bizottság a (3) bekezdésben foglalt eljárásról – két példányban – jegyzõkönyvet vesz fel, mely tartalmazza

a) az eljárás helyét és idejét,

b) a bizottság tagjainak nevét és beosztását,

c) a ki nem adott AM-könyvek darabszámát,

d) a ki nem adott AM-könyvek sorszámát,

e) a megsemmisítés módjára és határidejére tett javaslatot, valamint

f) a jegyzõkönyv keltét, a jelenlévõ személyek aláírását és a munkaügyi központ bélyegzõlenyomatát.

3.  § (1) A ki nem adott AM-könyveket fizikailag kell megsemmisíteni.
(2) A megsemmisítés iratmegsemmisítõvel, égetéssel, bezúzással vagy ezekkel biztonságilag egyenértékû más

módszerrel a megsemmisítési bizottság jelenlétében történhet, a selejtezést köve tõen mihamarabb, de legkésõbb
2010. november 30-ig. A megsemmisítés módjáról a helyi sajátosságok figye lembevétele alapján a regionális
munkaügyi központ vagy a Hivatal vezetõje dönt.

(3) A megsemmisítési bizottság legalább három tagból áll, két tagja a munkaügyi központ köztisztviselõje, akik közül
legalább az egyik vezetõ beosztású köztisztviselõ, valamint a megsemmisítést végzõ szervezet megbízottja vagy
képviselõje.

(4) A megsemmisítésrõl a 2.  § (4) bekezdés szerinti jegyzõkönyvre hivatalos feljegyzést kell rávezetni, melynek
tartalmaznia kell

a) a megsemmisítés helyét és idejét,

b) a megsemmisítési eljárásnál jelen lévõk nevét és beosztását,

c) a megsemmisítés módját, az azt elvégzõ szervezet nevét,

d) a megsemmisített AM-könyvek sorszámát, valamint darabszámát, továbbá

e) a bizottság tagjainak aláírását, valamint a munkaügyi központ bélyegzõjének lenyomatát.

(5) A jegyzõkönyv egyik példányát a regionális munkaügyi központ haladéktalanul megküldi a Hivatal részére.
A jegyzõkönyv nem selejtezhetõ.

4.  § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

5.  § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról  szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet (a továb biak ban: R1.) 4.  §
(1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi:)

„j) a munkaköri, szakmai,  illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl  szóló
jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését.”

(2) Az R1. 5.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fõvárosban):]

„g) a megváltozott munkaképességû álláskeresõk, valamint munkaköri, szakmai,  illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl  szóló jogszabályban meghatározott esetekben az egyszerûsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztathatóságának szakvéleményezése;”

(3) Az R1. 5.  § (1) bekezdés c) pontjában a „munkanélküliek” szövegrész helyébe az „álláskeresõk” szöveg, 5.  § (1) bekezdés
d) pontjában az „a munkanélküli” szövegrész helyébe az „az álláskeresõ” szöveg, valamint 5.  § (2) bekezdésében
a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskeresõ” szöveg lép.
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6.  § (1) A munkaköri, szakmai,  illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl  szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendelet (a továb biak ban: R2.) 1.  § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)

„l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy megváltozott
munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzését különbözõ foglalkozásokban, vagy az egyszerûsített
foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka és alkalmi munka esetében annak megállapítása, hogy a munkavállaló
mely foglalkoztatási korlátozás mellett folytathat tevékenységet;”

(2) Az R2. 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.  § (1) A rendelet hatálya – (2) bekezdésekben foglalt kivételekkel – kiterjed

a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

aa) a c) pont szerinti munkáltató kivételével minden munkáltatóra, amely a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi
XCIII. törvény 87.  § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés (a továb biak ban: szervezett munkavégzés) keretében
munkavállalót foglalkoztat,

ab) minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés – beleértve a közhasznú munkát is,– keretében
foglalkoztatnak belföldön, és nem tartozik a c) pont hatálya alá, továbbá akit az aa) pont szerinti munkáltató külföldre
küld munkavégzés céljából, valamint a rendszeres szociális segélyt kérelmezõ igényjogosult aktív korú nem
foglalkoztatott személyre (a továb biak ban együtt: munkavállaló),

ac) a munkaügyi központra,

ad) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény (a továb biak ban: Flt.)
58.  § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskeresõre (a továb biak ban: álláskeresõ),

ae) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 37/A.  § (6) bekezdésében foglalt
feladatkörében a települési önkormányzatra;

b) a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

ba) a szakképzõ intézményre,

bb) a tanulóra, a 11.  § (2) bekezdésben meghatározott esetben a hallgatóra,

bc) a munkaügyi központra,

bd) az álláskeresõkre;

c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra és az álláskeresõre, valamint
a 16/A §-ban meghatározott szakvéleményt kérõ személyre és az egyszerûsített foglalkoztatás körébe tartozó
idénymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítõ munkáltatóra;

d) a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata és véleményezése tekintetében a munkát végzõ személyre.”

(3) Az R2. 15.  § (5) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

„(5) A munkaügyi központ a munkaügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott esetekben az álláskeresõt
munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatra vagy a foglalkoztathatóság szakvéleményezésére küldi.
A foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely

a) az álláskeresõ munkaköri szakmai alkalmasságáról a 15. számú melléklet szerinti nyomtatványon,

b) az álláskeresõ foglalkoztathatóságáról a 16. számú melléklet szerinti nyomtatványon

adja meg a véleményét.”

(4) Az R2. a következõ alcímmel és 16/A.  §-sal egészül ki:

„Az egyszerûsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény
16/A.  § (1) Az egyszerûsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló
foglalkoztathatósági vizsgálatára

a) a munkáltató vagy

b) az egyszerûsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó
természetes személy

kezdeményezésére kerül sor.

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról

a) a munkáltatóval szerzõdött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató,

b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy

c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott – foglalkozás-egészségügyi ellátást is nyújtó – háziorvos

foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16/A. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.
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(3) A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról  szóló jogszabály alapján a vizsgálatot kezdeményezõ viseli.”

(5) Az R2.

a) 3.  § (1) bekezdés b) pontjában, 3.  § (4) bekezdésében, 7.  § (1) bekezdés a) pontjában, 11.  § (4) bekezdésében, 12.  §
(1) és (2) bekezdésében, 13.  § (1) bekezdésében, 16.  §-ában az „a munkanélküli” szövegrész helyébe az „az
álláskeresõ” szöveg,

b) 4.  § (3) bekezdés c) pontjában a „munkanélküliek” szövegrész helyébe az „álláskeresõk” szöveg,

c) 11.  § (4) bekezdésében az „A munkanélküliek” szövegrész helyébe„Az álláskeresõk” szöveg,

d) 12.  § (4) bekezdésében az „a munkanélkülieknél” szövegrész helyébe az „az álláskeresõknél” szöveg,

e) 13.  § (5) bekezdésében a „munkanélkülivel” szövegrész helyében az „álláskeresõvel” szöveg,

f) 2. számú melléklete I. pontjában a „Munkavállaló/tanuló/munkanélküli/munkát” szövegrész helyébe
a „Munkavállaló, tanuló, álláskeresõ vagy munkát” szöveg,

g) 16/A. számú mellékletében a „foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa” szövegrész helyébe
a „foglalkozás-egészségügyi szakellátó vagy alapellátó hely orvosa” szöveg

lép.

7.  § (1) Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl  szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet
(a továb biak ban: R3.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) E rendelet elõ írásait a szervezett munkavégzés keretében végzett minden olyan tevékenységre alkalmazni kell, 
amikor a munkavégzés során a munkavállaló azbesztbõl vagy azbeszttartalmú anyagból, termékbõl vagy
azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenységbõl származó kockázatnak van vagy lehet kitéve.

(2) Tilos az azbeszt porlasztásos eljárással történõ felhasználása, valamint az alacsony, 1 g/cm3 -nél kisebb sûrûségû,
azbeszttartalmú szigetelõ vagy hangszigetelõ anyagok alkalmazásával járó tevékenységek végzése.

(3) Tilos folytatni olyan tevékenységeket, amelyek során a munkavállalók az azbeszt kitermelése, azbeszttermékek
elõállítása és feldolgozása vagy szándékosan hozzáadott azbesztrostokat tartalmazó termékek elõállítása és
feldolgozása során azbesztrostoknak vannak kitéve, kivéve a bontásból és azbesztmentesítésbõl származó termékek
kezelését és ártalmatlanítását.”

(2) Az R3. 21.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21.  § Ez a rendelet

a) az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelõzésérõl és csökkentésérõl  szóló 1987. március 19-i
87/216/EGK tanácsi irányelv 7. cikk második francia bekezdésének, és

b) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl  szóló 2009. november
30-i 2009/148/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

 való megfelelést szolgálja.”

8.  § Hatályát veszti
a) az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltésérõl, elkészítésérõl és elosztásáról  szóló 10/2005. (VII. 25.) FMM

rendelet, és

b) az R2. 6.  § (6) bekezdése.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A köztársasági elnök 21/2010. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
(részleges közlés)

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõ ter jesz tésére

a rendezett munkaügyi kapcsolatok rendszerváltás utáni megalapozásában és a közmunkaprogramok
intézményrendszerének kialakítása érdekében végzett tevékenységéért

dr. Sándor Lászlónak, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács elnökének,

több évtizedes eredményes vezetõi tevékenysége, a foglalkoztatáspolitika és a képzés, felnõttképzés területén
végzett munkája elismeréseként

dr. Székely Juditnak, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkárának

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

középkeresztje, polgári tagozata;

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2010. március 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00793/2010.

A Kormány 1067/2010. (III. 18.) Korm. határozata
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 74/B.  § (5) bekezdése alapján – figyelemmel
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó tör vények módosításáról  szóló 2006. évi
LXV. törvény 1.  § (2) bekezdésében foglaltakra –

a) alapítói jogkörében módosítja az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratát (a továb biak ban:
Alapító Okirat);

b) felhívja a szociális és munkaügyi minisztert, hogy az Alapító Okirat módosításának a Kormány nevében történõ
aláírása tárgyában, valamint az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban
az alapító Kormány nevében és képviseletében haladéktalanul eljárjon;

c) felhívja a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
– a bírósági nyilvántartásba vételrõl  szóló határozat jogerõre emelkedését köve tõen azonnal – tegye közzé
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A szociális és munkaügyi miniszter 13/2010. (IV. 9.) SZMM utasítása köztisztviselõi többletlétszám
biztosításáról a TÁMOP 5.6.2. „A társadalmi kohéziót erõsítõ bûnmegelõzési 
és reintegrációs programok módszertani megalapozása” címû kiemelt projekt végrehajtásához

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ára figyelemmel, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet 89. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogkörömben az alábbi utasítást adom ki:

1. § A TÁMOP 5.6.2. A társadalmi kohéziót erõsítõ bûnmegelõzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása
címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében engedélyezem, hogy 2009. április 1-jétõl 2012. március 31-ig két
regionális munkaügyi központban az engedélyezett létszámon felül összesen 17 fõ határozott idõre kinevezett
köztisztviselõ foglalkoztatására kerüljön sor az alábbiak szerint:

Munkaügyi központ megnevezése Engedélyezett többletlétszám

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ  3 fõ
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 14 fõ

2. § Ez az utasítás 2010. április 1-jén lép hatályba, és 2012. április 1-jén hatályát veszti. 

Dr. Her czog Lász ló s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y
a szociális és munkaügyi miniszter 2010.  évre szóló munkaügyi ellenõrzési irányelvérõl

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2/A. § (1) bekezdése alapján a következõ
irányelveket adom ki:

I. Általános elvek

1. A munkaügyi ellenõrzés célja a munkavállalók alá-, fölérendeltségébõl adódó kiszolgáltatott helyzetének csökkentése, a
rendezett foglalkoztatási viszonyok biztosítása.

2. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) járuljon hozzá a munkaügyi kapcsolatok
fejlesztéséhez. Ennek érdekében az ellenõrzések eredményeirõl, a tanulságos jogesetekrõl és a jogi szabályozás változásairól adjon
tájékoztatást honlapján.

3. Az OMMF törekedjen arra, hogy az általa szervezett ellenõrzések száma érje el összességében a foglalkoztatók 5%-át.
Az ellenõrzések szervezése során törekedjen arra, hogy valamennyi ágazatban mûködõ munkáltatók munkaügyi tevékenységérõl
reprezentatív adatokat szerezzen.

4. Az OMMF jogalkalmazási gyakorlatában jussanak érvényre az ügyféli jogok és a következetesség.

5. Az OMMF törekedjen arra, hogy a munkaügyi eljárások eredményeképpen a munkavállaló jogvédett érdekei szempontjából
megfelelõ intézkedés szülessen.

II. A munkaügyi ellenõrzés elvei

1. A munkaügyi ellenõrzések kiemelt feladata a munkaszerzõdés, illetõleg az adóhatósági nyilvántartásba való bejelentés nélküli
foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi érdekeinek és pihenéshez való jogának biztosítására, valamint a tényleges
munkaidõ megfelelõ nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenõrzése.

742 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 4. szám



2. Az OMMF törekedjen az ellenõrzések arányos ágazati elosztása érdekében, hogy a munkaügyi ellenõrzések valamennyi
ágazatban, a foglalkoztatási arányoknak megfelelõen alakuljanak. Ennek figyelembevételével az ellenõrzések legalább 30%-át
képezzék az építõiparban, valamint a személy- és vagyonvédelem területén mûködõ munkáltatóknál foglalkoztatottak
munkaviszonyának ellenõrzése.

3. Az ellenõrzések minden esetben terjedjenek ki annak vizsgálatára is, hogy a munkavállalók szerzõdései a tényleges állapotnak
megfelelõen rögzíti a felek megállapodását, szûrje ki a valótlan elemeket, különösen a részmunkaidõre bejelentetett munkavállalók 
teljes munkaidõben történõ foglalkoztatását.

4. Az OMMF ellenõrzései járuljanak hozzá ahhoz, hogy a valós foglalkoztatási viszonyok feltárásra kerüljenek, és a tényleges
foglalkoztatók a felelõsség alól ne bújhassanak ki.

5. Az OMMF a munkaügyi eljárások során gyors és szakszerû eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását.

6. Az OMMF fokozottan törekedjen arra, hogy a munkaügyi ellenõrzések során a munkáltatók rendeltetésszerû mûködését csak
az ellenõrzéshez szükséges mértékben akadályozza.

7. Az OMMF a jogszabályok hatályosulásának visszaigazolása érdekében készítsen éves összefoglaló értékelést a munkaügyi
ellenõrzések tapasztalatairól, amit megküld a felügyeletet gyakorló minisztériumnak. 

A fenti irányelveket jóváhagyom.

Dr. Her czog Lász ló s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

K ö z l e m é n y
az Országos Részvételt Megállapító Bizottság által kiadott hatósági bizonyítványokról

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Megállapítjuk, hogy az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45., bírósági nyilvántartásba
vételi szám: 3519, képviseli: dr. Borsik János)

megfelel

az országos érdekegyeztetésben tagként való részvétel – az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény
4–5. §-ában meghatározott – feltételeinek.

Jelen hatósági bizonyítvány a jogerõre emelkedésétõl számított öt évig jogosít az országos érdekegyeztetésben való részvételre. 
A jogosultság meghosszabbítására új eljárás alapján kerülhet sor.

Indokolás

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45., bírósági nyilvántartásba vételi szám: 3519)
képviseletében eljárva dr. Borsik János 2009. december 17-én az Országos Részvételt Megállapító Bizottsághoz benyújtott
kérelmében kérte annak megállapítását, hogy megfelel az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban való tagsághoz szükséges törvényi
feltételeknek. Az ügyfél – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
[Itv.] 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték
megfizetése alól, miután jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Az ügyfél kérelméhez a tagságnak való megfelelés egyes feltételeinek igazolása céljából a következõ okiratokat csatolta:

– az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi bírósági
kivonat,

– az érdekképviselet érvényes alapszabálya,

– az érdekképviseletnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben fennálló tagságáról szóló, az európai érdek-képviseleti szövetség
által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolás,

– elektronikusan szolgáltatott adatok.
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 6. §-a szerint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
munkavállalói oldalának tagja kizárólag a 4–5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ országos érdek-képviseleti szövetség lehet.

Az OÉTtv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint a törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.

Országos az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint:

– szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl (a továbbiakban: tagszervezet) álló tagsággal rendelkezik, és

– tevékenységét országos szinten szervezi.

Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az országos érdekegyeztetésben részt vehet az a szakszervezeti szövetség, amely

aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel rendelkezik, és

ab) legalább három régióban vagy nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel
rendelkeznek, továbbá

ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti
munkahelyi szervezettel, valamint

bd) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

A feltételek elérése érdekében a munkavállalók érdek-képviseleti szervezetei egymással koalícióra léphetnek.

A folyamatban lévõ eljárásban az Országos Részvételt Megállapító Bizottság megvizsgálta az ügyfél országos
érdekegyeztetésben tagként való részvétele törvényi feltételeinek teljesülését. Az ügyfél kérelme, nyilatkozatai, a becsatolt
okiratok alapján megállapításra került, hogy az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége megfelel az OÉTtv. 4–5. §-aiban
meghatározott törvényi feltételeknek.

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége a Fõvárosi Bíróság által 3519 nyilvántartási szám alatt bejegyzett társadalmi szervezet.
Alapszabályában szerepel, hogy elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és
megvédése, szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl álló tagsággal rendelkezik és tevékenységét országos szinten
szervezi. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 11 nemzetgazdasági ágban és 31 alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel,
14 megyében mûködõ tagszervezettel vagy tagszervezetei területi/megyei szervezettel rendelkeznek, továbbá az Autonóm
Szakszervezetek Szövetsége tagszervezetei együttesen 175 munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya
szerinti munkahelyi szervezettel. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

Mindezek alapján az ügyfél részére jelen hatósági bizonyítvány kiállításának nem volt akadálya.

Jelen hatósági bizonyítványt az Országos Részvételt Megállapító Bizottság az OÉTtv. 11. §-ában foglalt elsõ fokú hatáskörében
eljárva, a 12. § szerinti eljárás szerint, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény [Ket.] 82–83. §-ai alapján adta ki, annak tartalmát – jogerõre emelkedésétõl számított ötéves idõtartamon belül – ellenkezõ
bizonyításig mindenki köteles elfogadni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás – tekintettel a Ket. 72. § (4) bekezdésére – mellõzésre került.

Dr. Gu lyás Kál mán s. k.,
el nök

***

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Megállapítjuk, hogy az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 14., bírósági nyilvántartásba
vételi szám: 1648, képviseli: dr. Kuti László)

megfelel

az országos érdekegyeztetésben tagként való részvétel – az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény
4–5. §-ában meghatározott – feltételeinek.

Jelen hatósági bizonyítvány a jogerõre emelkedésétõl számított öt évig jogosít az országos érdekegyeztetésben való részvételre. 
A jogosultság meghosszabbítására új eljárás alapján kerülhet sor.
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Indokolás

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 14., bírósági nyilvántartásba vételi szám: 1648)
képviseletében eljárva dr. Kuti László 2010. január 14-én az Országos Részvételt Megállapító Bizottsághoz benyújtott kérelmében
kérte annak megállapítását, hogy megfelel az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban való tagsághoz szükséges törvényi
feltételeknek. Az ügyfél – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
[Itv.] 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték
megfizetése alól, miután jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Az ügyfél kérelméhez a tagságnak való megfelelés egyes feltételeinek igazolása céljából a következõ okiratokat csatolta:
– érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi bírósági

kivonat,
– érdekképviselet érvényes alapszabálya,
– az érdekképviseletnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben fennálló tagságáról szóló, az európai érdek-képviseleti szövetség

által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolás,
– elektronikusan szolgáltatott adatok.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 6. §-a szerint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
munkavállalói oldalának tagja kizárólag a 4–5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ országos érdek-képviseleti szövetség lehet.

Az OÉTtv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint a törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.

Országos az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint:
– szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl (a továbbiakban: tagszervezet) álló tagsággal rendelkezik, és
– tevékenységét országos szinten szervezi.

Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az országos érdekegyeztetésben részt vehet az a szakszervezeti szövetség, amely
aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel rendelkezik, és
ab) legalább három régióban vagy nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel

rendelkeznek, továbbá
ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti

munkahelyi szervezettel, valamint
bd) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

A feltételek elérése érdekében a munkavállalók érdek-képviseleti szervezetei egymással koalícióra léphetnek.

A folyamatban lévõ eljárásban az Országos Részvételt Megállapító Bizottság megvizsgálta az ügyfél országos
érdekegyeztetésben tagként való részvétele törvényi feltételeinek teljesülését. Az ügyfél kérelme, nyilatkozatai, a becsatolt
okiratok alapján megállapításra került, hogy az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés megfelel az OÉTtv. 4–5. §-aiban
meghatározott törvényi feltételeknek.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés a Fõvárosi Bíróság által 1648 nyilvántartási szám alatt bejegyzett társadalmi szervezet.
Alapszabályában szerepel, hogy elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és
megvédése, szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl álló tagsággal rendelkezik és tevékenységét országos szinten
szervezi. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 11 nemzetgazdasági ágban és 24 alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel,
7 régióban mûködõ tagszervezettel vagy tagszervezetei területi szervezettel rendelkeznek, továbbá az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés tagszervezetei együttesen 157 munkáltatónál rendelkeznek önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti
munkahelyi szervezettel. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

Mindezek alapján az ügyfél részére jelen hatósági bizonyítvány kiállításának nem volt akadálya.

Jelen hatósági bizonyítványt az Országos Részvételt Megállapító Bizottság az OÉTtv. 11. §-ában foglalt elsõ fokú hatáskörében
eljárva, a 12. § szerinti eljárás szerint, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény [Ket.] 82–83. §-ai alapján adta ki, annak tartalmát – jogerõre emelkedésétõl számított ötéves idõtartamon belül – ellenkezõ
bizonyításig mindenki köteles elfogadni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás – tekintettel a Ket. 72. § (4) bekezdésére – mellõzésre került.

Dr. Gu lyás Kál mán s. k.,
el nök

***
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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Megállapítjuk, hogy a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A, bírósági
nyilvántartásba vételi szám: 354, képviseli: Gaskó István)

megfelel

az országos érdekegyeztetésben tagként való részvétel – az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény
4–5. §-ában meghatározott – feltételeinek.

Jelen hatósági bizonyítvány a jogerõre emelkedésétõl számított öt évig jogosít az országos érdekegyeztetésben való részvételre. 
A jogosultság meghosszabbítására új eljárás alapján kerülhet sor.

Indokolás

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A, bírósági nyilvántartásba
vételi szám: 354) (a továbbiakban: LIGA Szakszervezetek) képviseletében eljárva Gaskó István 2010. január 19-én az Országos
Részvételt Megállapító Bizottsághoz benyújtott kérelmében kérte annak megállapítását, hogy megfelel az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsban való tagsághoz szükséges törvényi feltételeknek. Az ügyfél – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett
társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény [Itv.] 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól, miután jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának
(2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Az ügyfél kérelméhez a tagságnak való megfelelés egyes feltételeinek igazolása céljából a következõ okiratokat csatolta:
– az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi bírósági

kivonat,
– az érdekképviselet érvényes alapszabálya,
– az érdekképviseletnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben fennálló tagságáról szóló, az európai érdek-képviseleti

szövetség által kiadott 90 napnál nem régebbi igazolás,
– elektronikusan szolgáltatott adatok.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 6. §-a szerint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
munkavállalói oldalának tagja kizárólag a 4–5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ országos érdek-képviseleti szövetség lehet.

Az OÉTtv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint a törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.

Országos az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint:
– szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl (a továbbiakban: tagszervezet) álló tagsággal rendelkezik, és
– tevékenységét országos szinten szervezi.

Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az országos érdekegyeztetésben részt vehet az a szakszervezeti szövetség, amely
aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel rendelkezik, és
ab) legalább három régióban vagy nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel

rendelkeznek, továbbá
ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti

munkahelyi szervezettel, valamint
bd) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

A feltételek elérése érdekében a munkavállalók érdek-képviseleti szervezetei egymással koalícióra léphetnek.

A folyamatban lévõ eljárásban az Országos Részvételt Megállapító Bizottság megvizsgálta az ügyfél országos
érdekegyeztetésben tagként való részvétele törvényi feltételeinek teljesülését. Az ügyfél kérelme, nyilatkozatai, a becsatolt
okiratok alapján megállapításra került, hogy a LIGA Szakszervezetek megfelel az OÉTtv. 4–5. §-aiban meghatározott törvényi
feltételeknek.

A LIGA Szakszervezetek a Fõvárosi Bíróság által 354 nyilvántartási szám alatt bejegyzett társadalmi szervezet. Alapszabályában
szerepel, hogy elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése,
szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl álló tagsággal rendelkezik és tevékenységét országos szinten szervezi. A LIGA
Szakszervezetek 16 nemzetgazdasági ágban és 77 alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel, 19 megyében és Budapesten
tagszervezettel vagy tagszervezetei területi/megyei szervezettel rendelkeznek, továbbá a LIGA Szakszervezetek tagszervezetei
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együttesen 863 munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel. A LIGA
Szakszervezetek tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

Mindezek alapján az ügyfél részére jelen hatósági bizonyítvány kiállításának nem volt akadálya.

Jelen hatósági bizonyítványt az Országos Részvételt Megállapító Bizottság az OÉTtv. 11. §-ában foglalt elsõ fokú hatáskörében
eljárva, a 12. § szerinti eljárás szerint, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény [Ket.] 82–83. §-ai alapján adta ki, annak tartalmát – jogerõre emelkedésétõl számított ötéves idõtartamon belül – ellenkezõ
bizonyításig mindenki köteles elfogadni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás – tekintettel a Ket. 72. § (4) bekezdésére – mellõzésre került.

Dr. Gu lyás Kál mán s. k.,
el nök

***

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Megállapítjuk, hogy a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48., bírósági
nyilvántartásba vételi szám: 700, képviseli: Pataky Péter)

megfelel

az országos érdekegyeztetésben tagként való részvétel – az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény
4–5. §-ában meghatározott – feltételeinek.

Jelen hatósági bizonyítvány a jogerõre emelkedésétõl számított öt évig jogosít az országos érdekegyeztetésben való részvételre. 
A jogosultság meghosszabbítására új eljárás alapján kerülhet sor.

Indokolás

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48., bírósági nyilvántartásba
vételi szám: 700) képviseletében eljárva Pataky Péter 2010. február 4-én az Országos Részvételt Megállapító Bizottsághoz
benyújtott kérelmében kérte annak megállapítását, hogy megfelel az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban való tagsághoz
szükséges törvényi feltételeknek. Az ügyfél – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény [Itv.] 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános
tételû eljárási illeték megfizetése alól, miután jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Az ügyfél kérelméhez a tagságnak való megfelelés egyes feltételeinek igazolása céljából a következõ okiratokat csatolta:

– az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi bírósági
kivonat,

– az érdekképviselet érvényes alapszabálya,

– az érdekképviseletnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben fennálló tagságáról szóló, az európai érdek-képviseleti
szövetség által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolás,

– elektronikusan szolgáltatott adatok.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 6. §-a szerint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
munkavállalói oldalának tagja kizárólag a 4–5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ országos érdek-képviseleti szövetség lehet.

Az OÉTtv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint a törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.

Országos az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint:

– szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl (a továbbiakban: tagszervezet) álló tagsággal rendelkezik, és

– tevékenységét országos szinten szervezi.

Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az országos érdekegyeztetésben részt vehet az a szakszervezeti szövetség, amely

aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel rendelkezik, és

ab) legalább három régióban vagy nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel
rendelkeznek, továbbá
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ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti
munkahelyi szervezettel, valamint

bd) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

A feltételek elérése érdekében a munkavállalók érdek-képviseleti szervezetei egymással koalícióra léphetnek.

A folyamatban lévõ eljárásban az Országos Részvételt Megállapító Bizottság megvizsgálta az ügyfél országos
érdekegyeztetésben tagként való részvétele törvényi feltételeinek teljesülését. Az ügyfél kérelme, nyilatkozatai, a becsatolt
okiratok alapján megállapításra került, hogy a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége megfelel az OÉTtv. 4–5. §-aiban
meghatározott törvényi feltételeknek.

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége a Fõvárosi Bíróság által 700 nyilvántartási szám alatt bejegyzett társadalmi
szervezet. Alapszabályában szerepel, hogy elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek
elõmozdítása és megvédése, szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl álló tagsággal rendelkezik és tevékenységét
országos szinten szervezi. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 16 nemzetgazdasági ágban és 17 alágazatban
tevékenykedõ tagszervezettel, 18 megyében mûködõ tagszervezettel vagy tagszervezetei területi/megyei szervezettel
rendelkeznek, továbbá a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége tagszervezetei együttesen 940 munkáltatónál
rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel. A Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

Mindezek alapján az ügyfél részére jelen hatósági bizonyítvány kiállításának nem volt akadálya.

Jelen hatósági bizonyítványt az Országos Részvételt Megállapító Bizottság az OÉTtv. 11. §-ában foglalt elsõ fokú hatáskörében
eljárva, az 12. § szerinti eljárás szerint, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény [Ket.] 82–83. §-ai alapján adta ki, annak tartalmát – jogerõre emelkedésétõl számított ötéves idõtartamon belül – ellenkezõ
bizonyításig mindenki köteles elfogadni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás – tekintettel a Ket. 72. § (4) bekezdésére – mellõzésre került.

Dr. Gu lyás Kál mán s. k.,
el nök

***

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Megállapítjuk, hogy a Munkástanácsok Országos Szövetsége (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 9/B, bírósági
nyilvántartásba vételi szám: 1580, képviseli: Palkovics Imre)

megfelel

az országos érdekegyeztetésben tagként való részvétel – az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény
4–5. §-ában meghatározott – feltételeinek.

Jelen hatósági bizonyítvány a jogerõre emelkedésétõl számított öt évig jogosít az országos érdekegyeztetésben való részvételre. 
A jogosultság meghosszabbítására új eljárás alapján kerülhet sor.

Indokolás

A Munkástanácsok Országos Szövetsége (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 9/B, bírósági nyilvántartásba vételi szám:
1580) képviseletében eljárva Palkovics Imre 2010. február 10-én az Országos Részvételt Megállapító Bizottsághoz benyújtott
kérelmében kérte annak megállapítását, hogy megfelel az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban való tagsághoz szükséges törvényi
feltételeknek. Az ügyfél – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
[Itv.] 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték
megfizetése alól, miután jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta.

Az ügyfél kérelméhez a tagságnak való megfelelés egyes feltételeinek igazolása céljából a következõ okiratokat csatolta:
– az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi bírósági

kivonat,
– az érdekképviselet érvényes alapszabálya,
– az érdekképviseletnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben fennálló tagságáról szóló, az európai érdek-képviseleti

szövetség által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolás,
– elektronikusan szolgáltatott adatok.
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 6. §-a szerint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
munkavállalói oldalának tagja kizárólag a 4–5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ országos érdek-képviseleti szövetség lehet.

Az OÉTtv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint a törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.

Országos az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint:
– szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl (a továbbiakban: tagszervezet) álló tagsággal rendelkezik, és
– tevékenységét országos szinten szervezi.
Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az országos érdekegyeztetésben részt vehet az a szakszervezeti szövetség, amely
aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel rendelkezik, és
ab) legalább három régióban vagy nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel

rendelkeznek, továbbá
ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti

munkahelyi szervezettel, valamint
bd) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

A feltételek elérése érdekében a munkavállalók érdek-képviseleti szervezetei egymással koalícióra léphetnek.

A folyamatban lévõ eljárásban az Országos Részvételt Megállapító Bizottság megvizsgálta az ügyfél országos érdekegyeztetésben
tagként való részvétele törvényi feltételeinek teljesülését. Az ügyfél kérelme, nyilatkozatai, a becsatolt okiratok alapján megállapításra
került, hogy a Munkástanácsok Országos Szövetsége megfelel az OÉTtv. 4–5. §-aiban meghatározott törvényi feltételeknek.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége a Fõvárosi Bíróság által 1580 nyilvántartási szám alatt bejegyzett társadalmi szervezet.
Alapszabályában szerepel, hogy elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és
megvédése, szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl álló tagsággal rendelkezik és tevékenységét országos szinten
szervezi. A Munkástanácsok Országos Szövetsége 7 nemzetgazdasági ágban és 20 alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel,
15 megyében mûködõ tagszervezettel vagy tagszervezetei megyei szervezettel rendelkeznek, továbbá a Munkástanácsok
Országos Szövetsége tagszervezetei együttesen 165 munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti
munkahelyi szervezettel. A Munkástanácsok Országos Szövetsége tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

Mindezek alapján az ügyfél részére jelen hatósági bizonyítvány kiállításának nem volt akadálya.

Jelen hatósági bizonyítványt az Országos Részvételt Megállapító Bizottság az OÉTtv. 11. §-ában foglalt elsõ fokú hatáskörében
eljárva, a 12. § szerinti eljárás szerint, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény [Ket.] 82–83. §-ai alapján adta ki, annak tartalmát – jogerõre emelkedésétõl számított ötéves idõtartamon belül – ellenkezõ
bizonyításig mindenki köteles elfogadni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás – tekintettel a Ket. 72. § (4) bekezdésére – mellõzésre került.

Dr. Gu lyás Kál mán s. k.,
el nök

***

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Megállapítjuk, hogy a Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., bírósági
nyilvántartásba vételi szám: 3769, képviseli: Varga László) 

megfelel

az országos érdekegyeztetésben tagként való részvétel – az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény
4–5. §-ában meghatározott – feltételeinek. 

Jelen hatósági bizonyítvány a jogerõre emelkedésétõl számított öt évig jogosít az országos érdekegyeztetésben való részvételre. 
A jogosultság meghosszabbítására új eljárás alapján kerülhet sor.
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Indokolás

A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., bírósági nyilvántartásba vételi szám:
3769) képviseletében eljárva Varga László 2010. január 18-án az Országos Részvételt Megállapító Bizottsághoz benyújtott
kérelmében kérte annak megállapítását, hogy megfelel az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban való tagsághoz szükséges törvényi
feltételeknek. Az ügyfél – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
[Itv.] 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték
megfizetése alól, miután jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolta. 

Az ügyfél kérelméhez a tagságnak való megfelelés egyes feltételeinek igazolása céljából a következõ okiratokat csatolta: 
– az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
– az érdekképviselet érvényes alapszabálya,
– az érdekképviseletnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben fennálló tagságáról szóló, az európai érdek-képviseleti szövetség

által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolás,
– elektronikusan szolgáltatott adatok.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 6. §-a szerint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
munkavállalói oldalának tagja kizárólag a 4–5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ országos érdek-képviseleti szövetség lehet.

Az OÉTtv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint a törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az
egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.

Országos az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint:
– szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl (a továbbiakban: tagszervezet) álló tagsággal rendelkezik, és
– tevékenységét országos szinten szervezi.

Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az országos érdekegyeztetésben részt vehet az a szakszervezeti szövetség, amely
aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel rendelkezik, és
ab) legalább három régióban vagy nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel

rendelkeznek, továbbá
ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti

munkahelyi szervezettel, valamint 
bd) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.
A feltételek elérése érdekében a munkavállalók érdek-képviseleti szervezetei egymással koalícióra léphetnek.

A folyamatban lévõ eljárásban az Országos Részvételt Megállapító Bizottság megvizsgálta az ügyfél országos érdekegyeztetésben
tagként való részvétele törvényi feltételeinek teljesülését. Az ügyfél kérelme, nyilatkozatai, a becsatolt okiratok alapján megállapításra
került, hogy a Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma megfelel az OÉTtv. 4–5. §-aiban meghatározott törvényi feltételeknek. 

A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma a Fõvárosi Bíróság által 3769 nyilvántartási szám alatt bejegyzett társadalmi szervezet.
Alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése,
szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl álló tagsággal rendelkezik és tevékenységét országos szinten szervezi.
A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma 10 nemzetgazdasági ágban és 38 alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel rendelkezik,
19 megyében és Budapesten tagszervezettel vagy tagszervezetei megyei szervezettel rendelkeznek, továbbá a Szakszervezetek
Együttmûködési Fóruma tagszervezetei együttesen 2541 munkáltatónál rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya
szerinti munkahelyi szervezettel. A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek. 

Mindezek alapján az ügyfél részére jelen hatósági bizonyítvány kiállításának nem volt akadálya.

Jelen hatósági bizonyítványt az Országos Részvételt Megállapító Bizottság az OÉTtv. 11. §-ában foglalt elsõ fokú hatáskörében
eljárva, a 12. § szerinti eljárás szerint, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény [Ket.] 82–83. §-ai alapján adta ki, annak tartalmát – jogerõre emelkedésétõl számított ötéves idõtartamon belül – ellenkezõ
bizonyításig mindenki köteles elfogadni. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás – tekintettel a Ket. 72. § (4) bekezdésére – mellõzésre került.

Dr. Gu lyás Kál mán s. k.,
el nök
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K ö z l e m é n y
a felnõttképzési tevékenységtõl való eltiltást elrendelõ határozatról

A szociális és munkaügyi miniszter 23/2007. (MüK. 9.) SZMM utasítása alapján az állami foglalkoztatási szerv az alábbi intézményt 
tiltotta el a felnõttképzési tevékenység gyakorlásától.

HATÁROZAT

A KISOSZ Kereskedõk és Vendéglátók Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 6000 Kecskemét, Budai u. 1. szám alatti székhelyû,
19043715-9111-549-03 statisztikai számjelû felnõttképzést folytató intézményt 2009. december 18. napjától 2010. december 17. napjáig
a felnõttképzési tevékenységtõl 

eltiltom.

A határozat ellen annak kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz (1089 Budapest,
Kálvária tér 7.) címzett, de a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerõpiaci és Belsõ Ellenõrzési Osztályán 2 példányban
benyújtott fellebbezéssel élhet.

A határozat elleni fellebbezés illetéke: 5000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Indokolás

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (továbbiakban: Munkaügyi Központ) Munkaerõpiaci és Belsõ Ellenõrzési Osztálya
2009. november 13-án – közérdekû bejelentés alapján – hatósági ellenõrzési eljárást indított a KISOSZ Kereskedõk és Vendéglátók
Bács-Kiskun Megyei Szövetsége (továbbiakban: KISOSZ) felnõttképzési tevékenysége tárgyában. 2009. november 13-án a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium Felnõttképzési és Szakképzési Fõosztályán keresztül bejelentés érkezett a Munkaügyi Központhoz,
melyben a bejelentõ állítása alapján a KISOSZ a felnõttképzési jogszabályoknak nem megfelelõen tette közzé hirdetését és
felnõttképzési tevékenységét nem a felnõttképzési jogszabályban foglaltaknak megfelelõen végzi.

A „Hírmondó” elnevezésû hirdetõújság 2009. október 8-i számának eredeti példánya és a Munkaügyi Központ korábbi
határozatának másolata a KISOSZ bírságolásáról a bejelentés mellékletét képezte.

A Munkaerõpiaci és Belsõ Ellenõrzési Osztály által 2009. december 16-án lefolytatott helyszíni ellenõrzés alapján megállapításra
került, hogy a képzõ éves képzési tervvel nem rendelkezett, a 333410200000000 számú OKJ-s Kereskedõ, boltvezetõ képzés
esetében a felnõttképzési szerzõdés nem tartalmazta a gyakorlati képzés helyének pontos címét, továbbá a felnõttképzési
nyilvántartási szám nem volt fellelhetõ a bejelentés mellékletében szereplõ „Hírmondó” elnevezésû hirdetõújság 2009. október 8-i
számában megjelent hirdetésben, és a 333410200000000 számú OKJ-s Kereskedõ, boltvezetõ képzés képzési programján.

A szövetség részérõl jelenlévõ képviseletre jogosult elnök nyilatkozata szerint a hirdetést egy korábbi tanítványuk adta fel a
KISOSZ megbízásából a kiskunfélegyházi „Hírmondó” elnevezésû hirdetõújságban, amely a 2009. október 8-i számban jelent meg.
A hirdetés szövegét a KISOSZ által megbízási szerzõdéssel foglalkoztatott személy telefonon egyeztette a hirdetés feladójával, az
egyeztetés során a nyilvántartási szám feltüntetésére vonatkozó mulasztás a KISOSZ részérõl következett be. 

A Munkaügyi Központ korábban már a 117-6/2009-5700 iktatószámú, 2009. február 24. napján kelt és 2009. március 21. napján
jogerõre emelkedett határozatával 107 250 Ft-ra bírságolta a felnõttképzési intézményt, mivel tevékenysége nem felelt meg
mindenben a vonatkozó jogszabályoknak.

A helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a KISOSZ felnõttképzési intézmény az éves képzési terv, a felnõttképzési
szerzõdés tartalma és a felnõttképzési nyilvántartási szám használata vonatkozásában ismételten nem a jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen járt el.

Határozatomat a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 10. § (5) bekezdése alapján hoztam meg, mely kimondja, hogy:

„(5) Ha a felnõttképzést folytató intézmény a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelõen látja el, vagy a felnõttképzési
tevékenységét az állami foglalkoztatási szerv tiltó határozata ellenére folytatja, vele szemben az állami foglalkoztatási szerv –
szükség esetén a 4. § (5) bekezdése szerinti felnõttképzési szakértõi nyilvántartásban szereplõ szakértõ véleményének a beszerzését 
követõen – a kötelezõ legkisebb munkabér havi összege ötszörösétõl tízszereséig terjedõ összegû bírságot szabhat ki, figyelemmel
a (6) bekezdésben foglalt súlyosabban minõsülõ jogszabálysértési esetekre. Amennyiben a felnõttképzési intézmény a feltárt
jogszabálysértést az állami foglalkoztatási szerv határozata alapján nem szünteti meg, vagy a felnõttképzési tevékenységet
jogellenesen tovább folytatja, illetve ismételten jogszabálysértést követ el, az állami foglalkoztatási szerv egy évre, a
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(6) bekezdésben foglalt súlyosabban minõsülõ jogszabálysértés esetén két évre megtiltja a felnõttképzési tevékenység folytatását,
és az erre vonatkozó határozatát a (4) bekezdés szerint közzéteszi.” 

Az illeték mértékét az illetékekrõl szóló módosított 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése alapján határoztam meg. 

Jogorvoslati lehetõséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §
(1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatáskörömet és illetékességemet a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 10. §-a alapozta meg.

Dr. Nagy Ág nes s. k.,
fõ igaz ga tó he lyett  és meg bí zá sá ból

Ze le nyánsz ki Mik lós s. k.,
osz tály ve ze tõ
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Szer kesz ti a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, 1054 Bu da pest, Alkot mány u. 3.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Hor váth Ist ván, te le fon: 472-8246, dr. La ka tos Hed vig, te le fon: 795-3003, fax: 795-0669.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Szer kesz tõ sé gi Iro da: Bp. VIII., So mo gyi Béla u. 6., fax: 266-5099.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357, vagy fa xon: 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., 
Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és a Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Köny ves ház ban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), il let ve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.
2010. évi éves elõ fi ze té si díj: 47 376 Ft, fél évre: 23 688 Ft. Egy pél dány ára: 3530 Ft. 
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ a hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas 
mó don mel lé kel ni.
HU ISSN 2060-5382
For ma ké szí tés: Sprint Kft.
10.1153 – Nyom ja: a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.9
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