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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
4/2006. (III. 17.) MNB

rendelete

a „Bartók Béla születésének 125. évfordulója”
emlékérme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Bar tók Béla szü le té sé nek
125. év for du ló ja” meg ne ve zés sel 5000 fo rin tos cím le tû
ezüst em lék ér mét bocsát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2006. már ci us 24.

2.  §

(1) Az em lék ér me 925 ez re lék fi nom sá gú ezüst bõl ké -
szült, sú lya 31,46 gramm, át mé rõ je 38,61 mm, szé le fi -
nom re cés, a re cé ken „BARTÓK BÉLA” fel irat tal. A dõlt
be tûk kel írt, négy szer is mét lõ dõ fel ira tok kö zött egy-egy
rom busz for má jú dí szí tõ elem ta lál ha tó.

(2) Az em lék ér me elõ lap ján a kö zép me zõ ben er dé lyi fa -
fa rag vány mo tí vum lát ha tó. A fa fa rag vány mo tí vum fö lött
a „2006” ve ré si év szám, bal ol da lán Kiss György ter ve zõ -
mû vész mes ter je gye, jobb ol da lán a „BP.” ver de jel, alat ta
pe dig az „5000” ér ték jel zés és a „FORINT” fel irat ol vas -
ha tó. Az em lék ér me szé lén fent, kör irat ban a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” fel irat ol vas ha tó. Az em lék ér me alsó
ré szén, a kör irat foly ta tá sa ként nép mû vé sze ti mo tí vu mok
lát ha tók. Az em lék ér me elõ lap já nak ké pét e ren de let
1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az em lék ér me hát lap ján Bar tók Béla mell ké pe lát -
ha tó. A mell kép tõl jobb ra, kö zé pen, víz szin te sen, Bar tók
Béla kéz je gye, alat ta pe dig az „1881–1945” fel irat ol vas -
ha tó. Az em lék ér me bal ol da li ré szén, kö zé pen, az em lék -
ér me szé le és a mell kép kö zött az „EUROPA” nem zet kö zi
em lék ér me-so ro zat kö zös emb lé má ja, az ún. „Eu ro-Star”
jel ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap já nak ké pét e ren de let
2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 25 000 da rab ké szít he tõ kü lön le ges
– ún. pro of – tech no ló gi á val.

4.  §

Ez a ren de let 2006. már ci us 24-én lép ha tály ba.

A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke he lyett:

Auth Hen rik s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö ke

1. melléklet
a 4/2006. (III. 17.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 4/2006. (III. 17.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:
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A Kormány tagjainak
rendeletei

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

3/2006. (III. 17.) FMM

rendelete

a kollektív szerzõdések bejelentésének

és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tör-
vény 41/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján – az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyetérté-
sével – a következõket rendelem el:

1. §

A kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartá-
sának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM
rendelet 1–5. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet
1–5. számú mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Csizmár Gábor s. k.,
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

2006/30. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2355
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1. számú melléklet a 3/2006. (III. 17.) FMM rendelethez

[1. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]

FFooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 

munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) 
2006. évben megkötött, módosított vagy megsz nt

kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez 

Az adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyve 41/A. §-a alapján kötelez .

Adatszolgáltatók: azok a munkáltatók (gazdálkodó szervezetek), amelyek 2006. évben  
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatlapot egy példányban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet képviseletében munkáltató képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat
A kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy az adatlapokon közölt információkat és a 
letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a 
kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, érdekegyeztetéshez és az államigazgatás 
részére – a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásával – felhasználhassa.

Igen Nem 

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS 

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

2307-1/………/2006.

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a kollektív szerz dés és a szerz d  felek adatairól 

1. A gazdálkodó szervezet 
törzsszáma:    

neve:

címe: 

utca, házszám: 

szakmai/ágazati/országos munkaadói  

érdekképviselet neve: 

2. Szakszervezet(ek)
1

         

a. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

b. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

c. neve:

 címe:    

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

3. A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3): 

A szerz déskötés (módosítás)         
ideje: . . hatálybalépés ideje: . .

4. A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej

ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárata: . .

5. A munkáltató több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá tartozik: 
igen, változatlan tartalommal (1); igen, saját kiegészítéssel (2); nem (3): 

6. Ha igen, a több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés nyilvántartási    

száma:   

7. Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:    f

ebb l:  fizikai foglalkozásúak:    f

  szellemi foglalkozásúak:    f

                                                     
1 A felsorolás szükség esetén folytatható a nyomtatvány 7. oldalán, a megfelel  rovatokban.
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz dés tartalmi elemei 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

1. Rendelkezés a szerz dés törvényt l eltér  felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a. ha igen, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2):

2. Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra. van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

4. A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések:

a. az Mt.-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b. a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

5. A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések:

a. m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b. a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére,   

azonos feltételek megléte esetén a munkaviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

7. A próbaid : az Mt.-nél hosszabb [31 nap-3 hónap] (1); az Mt.-nél rövidebb [30 nap alatt] (2);  

nincs szabályozás (3):

8. A munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tételes felmondási korlátozás: van (1); nincs (2):

b. beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

c. a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmondási id vel egyenl  (1);  

egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3):

9. A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1); nincs szabályozás (2):

10. A rendkívüli felmondásra okot adó körülményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

11. A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2):

12. A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

13. Munkaid keret alkalmazása van (1); nincs (2):

a. több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: igen (1); nem (2):

b. ha igen, a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára alkalmazott munkaid keret:

c. az alkalmazott munkaid kerettel érintett munkavállalói létszám (f ):      

14. Munkarendre vonatkozó szabályok  

a. a többm szakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók   

beosztásának rendjére: van (1); nincs (2):

b. az osztott munkarendben dolgozókra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

15. Pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb havonta (1); nincs szabályozás (2):

b. ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb 6 havonta (1); nincs szabályozás (2):

16. Átirányításra, kiküldetésre és más munkáltatónál történ  munkavégzésre (kirendelésre)

együttesen határozza meg az id tartamot: igen (1); nem (2): 

17. a 16. sor igen az együttes id tartam évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2):

18. ha a 16. sor nem 

a.  az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 

b.  a kiküldetés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 

c.  a kirendelés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 



2006/30. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2359

19. A rendkívüli munka elrendelésének formájára vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

20. Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértéke:  

200 óra vagy annál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); nincs szabályozva (3):

21. Az elrendelhet  legmagasabb mérték  

a. készenlétre havi 168 óránál: kevesebb (1); több (2); nincs szabályozva (3):

b. ügyeletre évi: 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); nincs szabályozva (3):

22. A munka díjazására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

23. Rendelkezés a munkabér kifizetésének 

a. módjára: van (1); nincs (2):

b. esedékességére: van (1); nincs (2):

24. Szabadságra vonatkozó szabályok:  

a. kiadásának rendjére: van (1); nincs (2):

b. pótszabadságra: van (1); nincs (2):

c. rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet  mértékr l: van (1); nincs (2):

25. Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

26. Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

27. Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2):

b. munkaid -kedvezményre nem iskolai rendszer  képzés esetén: van (1); nincs (2):

28. Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

29. A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

30. Étkezési hozzájárulás: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);  

étkezési utalvány adómentes határ felett (3); nincs el írás (4); egyéb (5):

31. Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs (3):

32. Üdülési hozzájárulás: van (1); nincs (2):

33. Kötelez  mértéket meghaladó magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

34. Önkéntes magán-nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

35. A kártérítési felel sség szabályozása:  

a. a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés fels  határának   

felemelésére: van (1); nincs (2):

b. a leltárfelel sség megállapítására irányuló eljárás részletes szabályaira: van (1); nincs (2):

c. közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

36. Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás  

a. fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2):

b. n kre: van (1); nincs (2):

c. megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: van (1); nincs (2):

d. egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

37. Külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó  

szabályozás: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

38. Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

39. Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

40. Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

41. Konfliktusok rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3): 
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ADATLAP

III.
a kollektív szerz dés bér-megállapodási elemei 

1. Az el z  évi bruttó átlagkereset (Ft/f /hó)      

2. Az el z  év december 31-én érvényes minimálbér (Ft/hó)      

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

3. Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik:

Az átlagkereset-növelés mértéke (%)  ,

Alapbérnövelés 
4. Az alapbérnövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

. .  ,

. .  ,

Minimálbér 
5. A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontja(i): mértéke: Ft/f /hó

. .

. .

 vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám (%)

 vagy: több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés szerinti 
minimálbérre megállapított szorzószám (%)

Garantált bérminimumok 
6. Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás 

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,
7. Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás 

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,

Bértarifa  

8. A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul

a. a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendeletben foglalt besorolási rendszer:

b. a gazdálkodó szervezetnél kötött kollektív szerz dés szerint a MüM rendelet mellékletében  
foglalttól részletesebb csoportokat meghatározó besorolási rendszer: 

c. több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés részeseként a MüM rendelet mellékleté-
 ben foglalttól eltér  besorolási feltételeket és csoportokat meghatározó besorolási rendszer:  
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BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

kód
összlétszám

(f )
összesb l n

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó) kód

összlétszám
(f )

összesb l n
(f )

alsó érték 
(Ft/f /hó)

11            38       

12            41       

21            42       

22            51       

23            52       

31            53       

32            54       

33            55       

34            56       

35            57       

36            58       

37            

9. A bértarifa hatálybalépésének id pontja:     .  .

TOVÁBBI BÉRELEMEK

10. Megállapodás további bérelemekre 

a. 13. havi, vagy további havi fizetésre: van (1); nincs (2):

b. m szakpótlékokra: van (1); nincs (2):

c. rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2):

d. készenlétre: van (1); nincs (2):

e. ügyeletre: van (1); nincs (2):

f. átirányítás díjazására: van (1); nincs (2):

g. az Mt.-ben nem szerepl  egyéb pótlékokra: van (1); nincs (2):

11. Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról 

a. ösztönz  bérr l: van (1); nincs (2):

b. garantált bérr l: van (1); nincs (2):

c. egyéb: van (1); nincs (2):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

12. A foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege: 

13. A létszámcsökkentés megállapodás szerinti mértéke (%) ,
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Pótlap a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseleti szervezetek vagy munkáltatók 
felsorolásához 

I/2. Szakszervezet(ek) (folytatás) 

d. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

e. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

f. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

I/6. Ha a gazdálkodó szervezet (munkáltató) több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya 
alá tartozik, a szerz dést köt  munkaadói érdekképviseleti szervezet vagy munkáltatók 

a. törzsszáma:       

neve:

címe: 

utca, házszám 

telefon:         fax: e-mail:  

b. törzsszáma:       

neve:

címe: 

utca, házszám 

telefon:         fax: e-mail:  

c. törzsszáma:       

neve:

címe: 

utca, házszám 

telefon:         fax: e-mail:  

d. törzsszáma:       

neve:

címe: 

utca, házszám 

telefon:         fax: e-mail:  

e. törzsszáma:       

neve:

címe: 

utca, házszám 

telefon:         fax: e-mail:  
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
gazdálkodó szervezetnél kötött kollektív szerz dés nyilvántartásba vételére szolgáló  

adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Gazdálkodó szervezetnél kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a Mun-
ka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak figyelembevételével kötött meg a 
munkáltató és a szakszervezet(ek). (Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kapcsolatos min-
den megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az adat-
szolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval 
való egyéni megállapodás.) 

Több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói érdekképviseleti 
szervezet vagy több munkáltató, másrészr l szakszervezet vagy több szakszervezet által kötött 
kollektív szerz dés, beleértve az Ágazati Párbeszéd Bizottságban kötött szerz dést is. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a 
korábbi kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további 
megállapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy 
új szabályok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz -
dés személyi hatályát változtatja, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai szerin-
ti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, vala-
mint megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni. 

Ha a gazdálkodó szervezet több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés egyik aláírója 
vagy megállapodást köt  munkáltatói érdekképviseleti szervezet tagja, akkor az adatlapot a követke-
z k szerint kell kitölteni: 

ha a gazdálkodó szervezetnél kizárólag és változatlan tartalommal csak a kötelez  érvény  több 
munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dést alkalmazzák, akkor a gazdálkodó szervezetnek 
ezen adatlapot nem kell kitölteni; 

ha a gazdálkodó szervezetnél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az 
adatlapnak tartalmaznia kell mind a több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désb l a 
munkáltatónál alkalmazott (kötelez , ajánlott) elemeket, mind pedig a helyben kötött kollektív 
szerz dés rendelkezéseit. 

Kérjük, hogy lehet leg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és 
a borítékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els
öt karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázá-
sával) megadni. 

Az adatközlés a munkáltató kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.fmm.gov.hu  Párbeszéd  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).
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AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL 
BEÍRNI:

I. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

1. sor:  A törzsszám a gazdálkodó szervezet KSH statisztikai jelz számának els  nyolc számjegye 
(megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével). A gazdálkodó szervezet teljes, a 
kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvasható módon közölni. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a gazdálkodó szervezet melyik mun-
káltatói (munkaadói) érdekképviseleti szervezethez tartozik, illet leg melyiknek tagja. 
(A köztestületi kamarák nem tekintend k munkaadói érdekképviseletnek.) 

2. sor:  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük 
olvasható módon közölni, a telefon és fax-számmal, e-mail címmel együtt, illet leg ha a 
szerz dést köt  szakszervezet székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor 
teljes címét is kérjük feltüntetni (ha a szakszervezetek száma több, mint a rendelkezésre ál-
ló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét a nyomtatvány 7. oldalán folytatni). 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet közvetlenül melyik 
magasabb szint  (szakmai, ágazati, országos) szakszervezethez, vagy szakszervezeti szö-
vetséghez tartozik (melyik szervezetnek tagja). 

3. sor:  1: új kollektív szerz dés (hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az 
esetben a hatálybalépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni). 

4. sor:  1: ha szerz dés határozatlan idej ,

2: határozott id re kötött kollektív szerz dés (ebben az esetben a szerz dés lejártának – 
megsz nésének – id pontját is kérjük beírni).

6. sor:  Amennyiben a gazdálkodó szervezet részese több munkáltatóra kiterjed  hatályú megálla-
podásnak (az 5. sorban 1-es kód szerepel) kérjük, hogy tüntessék fel a több munkáltatóra 
kiterjed  hatályú kollektív szerz dés nyilvántartási számának els  öt karakterét. 

Amennyiben a nyilvántartási számot nem ismerik, a szerz dés azonosítására alkalmas mó-
don – lehet leg a törzsszám feltüntetésével – jelöljék meg az adatlap következ  olda-
lán, hogy munkáltatói részr l mely szervezet vagy mely munkáltatók kötötték azt (ha mun-
káltatói érdekképviselet a szerz désköt  fél, akkor az utolsó sort üresen kell hagyni). A fel-
sorolás szükség szerint pótlapon is folytatható. 

7. sor:  A megállapodás megkötését (módosítását, megsz nését) megel z  hónapban alkalmazás-
ban állók átlagos statisztikai állományi létszámát, valamint ennek fizikai és szellemi foglal-
kozásúakra vonatkozó bontását kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en
(egész számra kerekítve). 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS TARTALMI ELEMEI

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden 
elemét.

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan az Mt.-t l eltér  el -
írást tartalmaz, 

2: ha azonos az Mt. el írásával, vagy konkrét szabályozás nincs (ebben az esetben az 1a. 
sor üresen marad).

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: ha-
tározott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell 
a munkáltatónak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, 
felel s személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 
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4a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt.-ben foglaltakhoz képest 
további jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog).

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás. 

4b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése)
szabályozó rendelkezések. 

2: nincsenek. 

5a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz -
dés (iroda, felszerelés, törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.).

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás. 

5b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) bek. alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvi-
sel k munkaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról. 

2: nincs ilyen megállapodás. 

6. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettsé-
get a munkavállalók meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje munkaviszonyban állók 
családtagjainak felvételére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte 
esetén. 

2: nincs szabályozás. 

7. sor:  3: akkor is, ha a próbaid  azonos az Mt. el írásával.

8. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen 
szabály (ez esetben a 8/a-c. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.).

2: ha nincs semmilyen szabályozás (ez utóbbi esetben a 8/a-c. sorok adatmez i üresen ma-
radnak).

8a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munka-
viszonyban lév k, stb.).

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

8b. sor: 1: ha a felmondási id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet
beosztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.).

2: ha nincs szabályozás. 

10. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl.: azok tételes felso-
rolása).

2: ha nincs szabályozás. 

12. sor:  1: amennyiben a kollektív szerz dés a foglalkoztatás szintjére vonatkozó valamilyen megál-
lapodást tartalmaz (ebben az esetben az adatlap III. részének 11-12. kérdésére is választ 
kérünk).

2: nincs szabályozás. 

13. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonat-
kozóan el írást tartalmaz (ebben az esetben a 13a-c. kérdésekre is választ kell adni). 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 13a-c. kérdések üresen maradnak).

13a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend sze-
rint.

2: nincs el írás (ebben az esetben a 13b-c. sorok üresen maradnak).

13b. sor: a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára a munkaid keret:

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

2: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) több, de legfeljebb 6 hónap (illetve 26 hét), 

3: éves (illetve 52 heti). 
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15. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 15a. és 15b. kérdésekre is választ kell adni). 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 15a. és 15b. kérdések üresen maradnak).

15a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy 
egészben) összevontan adja ki a pihen napot,

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

15b. sor: 1: ha van a munkáltatónál a Mt. 124. § (4) bekezdésben meghatározott munkakör 
és valamelyikre a legfeljebb 6 havonta összevontan kiadható pihen id t alkal-
mazzák,

2: nincs ilyen munkakör, vagy nem rendelkeznek a pihen id  kiadásáról. 

16. sor:  1: ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés 
együttesen határozza meg az id tartamot.

2: ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés kü-
lön-külön határozza meg az id tartamot.

17. sor:  1: ha a 16. sorba 1 került, és az együttes id tartam évi 110 munkanapnál kevesebb, 

2: ha a 16. sorba 1 került, és az együttes id tartam az évi 110 munkanapot meghaladja. 

18a-c. sorok: 

1: ha a 16. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál kevesebb, 

2: ha a 16. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál több. 

19. sor:  1: ha a kollektív szerz dés alaki kötöttséghez köti a rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

2: nincs el írás. 

22. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás van (ez esetben a 
III. sz. adatlapot is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot – az el z  évi átlagkereset és a 
minimál-bér rovatok kivételével – üresen kell megküldeni).

23a. sor: 1: a kollektív szerz dés a munkabér kifizetésének módját el írja (pl. bankszámlára történ
utalás, készpénz),

2: nincs rendelkezés. 

23b. sor: 1: ha kollektív szerz dés a Mt. 155. § (3) bekezdéséhez (a tárgyhót követ  10. nap) képest 
eltér  határid t állapít meg. 

2: nincs. 

24a. sor: 1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs rendelkezés. 

24b. sor: 1: van(nak) az Mt.-hez képest további pótszabadságra jogosító körülmény(ek), illetve az ott 
meghatározott mértéket meghaladó pótszabadság. 

2: nincs. 

24c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél 
nagyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

2: nincs. 

27. sor:  1: ha a képzés vállalati költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szer-
z désen kívüli – támogatására született szabályozás.

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 26a-b. sorok üresen maradnak). 

27b. sor: 1: a nem iskolai rendszer  képzésben résztvev  munkavállalóknak a kollektív 
szerz dés munkaid -kedvezményt ír el [Mt. 115. § (5) bek.]

2: nincs rendelkezés. 

28. sor:  1: ha a jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása a kollektív szerz désben 
szerepel [Mt. 65. § (1) bek],

2: nincs meghatározva.
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29. sor:  1: van megállapodás a szociális, jóléti juttatások éves költségkeretének összegére, vagy 
annak valamilyen gazdálkodási mutatóhoz való viszonyára (Mt. 165. §),

2: nincs. 

37. sor:  1: van megállapodás a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásának feltételei-
re, szabályaira, 

2: nincs. 

III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉR-MEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni ha a II-es adatlapon a 12. és/vagy 22. sorban a foglalkoztatás-
ra és/vagy a munka díjazására vonatkozó kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kér-
jük, amelyekre a megállapodás, illetve annak módosítása kiterjed.

1. sor:  Az adatlap 3. sorában megjelölt évet megel z , illetve ennek hiányában a 4., 5., 6., 7. vagy 
8. sorokban szerepl  hatálybalépés id pontjaként beírt dátum évszámát megel z  évben 
alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset
egy havi összegét kérjük beírni. Amennyiben az el z  évhez képest szervezeti változás tör-
tént, úgy annak megfelel en az átlagkereseti adatot korrigálni kell.  

2. sor:  A gazdálkodó szervezetnél az el z  év december 31-én érvényes minimálbér összegét 
kérjük beírni, akár a jogszabály szerinti országos minimálbért alkalmazták, akár a gazdálko-
dó szervezetnél, akár több munkáltatóra kiterjed en kötött kollektív szerz dés alapján ennél 
magasabb összeg t.

Átlagkereset növelés 

3. sor:  Azt az évet kérjük beírni, amelyre az átlagkereset növelés vonatkozik, valamint annak – egy 
tizedes pontossággal, gazdálkodó szervezet szintjén számított – százalékos mértékét. 

Alapbérnövelés 

4. sor:  Az alapbérnövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját (id pontjait), 
továbbá az alapbérnövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos 
statisztikai állományi létszámára vetített százalékos mértékét kérjük beírni. Visszamen le-
ges hatályú alapbéremelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. Ha az 
alapbérnövelés több ütemben valósul meg, akkor valamennyi id pontra vonatkozó adatot 
kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az els  emelés vetí-
tési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az alapbéremelés Ft összegben került 
meghatározásra, azt kérjük a szervezetre vonatkozóan százalékos mértékre átszámítani. 

Minimálbér 

5. sor:  A kollektív szerz dés szerinti minimálbér hatálybalépésének az id pontját és havi 
Ft összegét kérjük feltüntetni. Amennyiben a szerz dés több emelést is rögzít, úgy vala-
mennyi id pontot és összeget kérjük közölni. Ha órabérben történt a megállapodás, azt – 
havi 173,8 óra figyelembevételével – kérjük havibérre átszámítva megadni. Ha a minimálbér 
nem Ft összegben, hanem az országos minimálbérre vagy a több munkáltatóra érvényes 
kollektív szerz dés szerinti minimálbérre vetített szorzószámmal került meghatározásra, 
úgy a megfelel  sorban a szorzószámot egész százalékban kifejezve kérjük megadni. 

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2005. november 25-i, a 2006-2008. évekre szóló megállapodá-
sa új elemként vezeti be a munkakör betöltéséhez szükséges, iskolai végzettséghez, szakképzettség-
hez és gyakorlati id höz kötött garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en új adatként kerültek az 
adatlapra a garantált bérminimumokhoz kapcsolódó megállapodási elemek: 

6. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a középfokú iskolai végzettséghez, szakkép-
zettséghez kötött munkakörben dolgozó munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó 
megállapodást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ
%-os mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konk-
rét megállapodásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha 
gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni 
a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen marad. 
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7. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséghez, szakképesí-
téséhez kötött munkakört betölt  munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megál-
lapodást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ
%-os mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konk-
rét megállapodásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha 
gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni 
a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen marad. 

Bértarifa 

8. sor:  Kérünk 1-est írni abba a kódmez be, amely a gazdálkodó szervezetnél alkalmazott besoro-
lási rendszert jelzi. A másik két kódmez  üresen marad. 

A táblázat kitöltésével kell megadni az egyes tarifa kategóriákra – az adatlap I.7. pontjá-
ban közölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, valamint ezen belül a n i
munkaer k számát, továbbá a – gazdálkodó szervezetnél kötött – megállapodás alapján az 
alsó étékeket (Ft/f /hó) az ágazatközi besorolási rendszerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM 
rendelet szerinti azonosító kódszámokra. Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem a MüM
rendelet szerinti besorolási rendszert használja, azt meg kell feleltetni a rendelet sze-
rintinek.

9. sor:  A bértarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének dátumát kérjük feltüntetni. 

További bérelemek 

10a-g sorok: Ezen sorokban a bérelemekr l kérünk tájékoztatást, mégpedig a következ k szerint: 

 1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 

 2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást 

11a-c sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékoztatást,  
      mégpedig a következ k szerint: 

 1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 

 2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást 

Foglalkoztatási megállapodás 

12. sor:  Amennyiben a II. adatlap 12. sor kódmez jébe 1-es került, akkor a foglalkoztatásra vonat-
kozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a III. adatlap 13. sorát is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás 

13. sor:   A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi 
átlaglétszámhoz viszonyítva. 

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK: 

I-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:
Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@fmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269  
e-mail: illes.mate@fmm.gov.hu 

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279  
e-mail: szamoskozi.erzsebet@fmm.gov.hu 
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2. számú melléklet a 3/2006. (III. 17.) FMM rendelethez

[2. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]

FFooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 

több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre) kiterjed  hatályú, 
– 2006. évben megkötött, módosított vagy megsz nt – 

 kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez 

Az adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyve 41/A. §-a alapján kötelez .

Adatszolgáltatók: azok a munkáltatók (gazdálkodó szervezetek), illet leg munkáltatói érdek-
képviseleti szervezetek, amelyek 2006. évben több munkáltatóra kiterjed  hatályú 
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatlapot egy példányban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet képviseletében munkáltatók képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat: a kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy  
a) az adatlapokon közölt információkat és a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Foglal-
koztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, 
érdekegyeztetéshez és az államigazgatás részére – a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betar-
tásával – felhasználhassa: Igen Nem  

b) hozzájárulnak kollektív szerz dés közzétételéhez: Igen Nem  

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS 

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

2307-1/………/2006.

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /



2370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/30. szám

ADATLAP
I.

a kollektív szerz dés és a szerz d  felek adatairól 

1. A munkáltatói érdekképviselet (jelentést benyújtó munkáltató) 

törzsszáma1:    

neve:

címe: 

utca, házszám: 

szakmai/ágazati/országos munkaadói  

érdekképviselet neve: 

2. Szakszervezet(ek)2

a. törzsszáma, neve:    

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

b. törzsszáma, neve:    

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

c. törzsszáma, neve:    

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

3. A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3)

A szerz déskötés (módosítás)       

ideje: . . hatálybalépés ideje:     . .

4. A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej

ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárta:     . .

5. A szerz dés területi és/vagy személyi hatálya:  

 jellemz  TEÁOR kódja: 

6. A szerz dés hatálya alá tartozó területen foglalkoztatottak  

átlagos statisztikai állományi létszáma: f

ebb l fizikai: f

szellemi: f

                                                     
1  A szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatók nevét, törzsszámát és egyéb adatait a JEGYZÉKBEN

(3. oldal) kell megadni (több munkáltató által kötött kollektív szerz dés esetén is). Amennyiben a 
munkáltatók száma több mint a 3. oldalon nyomtatott sorok száma, a jegyzék külön lapon folytatha-
tó.

2  A felsorolás szükség esetén külön lapon, a megfelel  adatok megadásával folytatható. 
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J E G Y Z É K  

A  g a z d á l k o d ó  s z e r v e z e t  
létszáma (f )

S
o

rsz. 

törzsszáma megnevezése 
szellemi fizikai 

bruttó átlag- 
kereset

(Ft/f /hó)

1.                
2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

22.                

23.                

24.                

25.                

26.                

27.                

28.                

29.                

30.                

31.                

32.                

33.                

34.                

35.                

Összesen:        
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz dés tartalmi elemei 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

1. Rendelkezés a szerz dés törvényt l eltér  felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a. ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2):

2. Rendelkezés a felmondási jogok gyakorlásának módjára: van (1); nincs (2):

3. Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

5. A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések

a. az Mt.-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b. a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

6. A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések:

a. m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b. a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére azonos   

feltételek esetén a munkaviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

8. A próbaid : az Mt.-nél hosszabb [31 nap-3 hónap] (1); az Mt.-nél rövidebb [30 nap alatt] (2);

nincs szabályozás (3):

9. A munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tételes felmondási korlátozás: van (1); nincs (2):

b. beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

c. a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmondási id vel egyenl  (1);

egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3):

10. A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1); nincs szabályozás (2):

11. A rendkívüli felmondásra okot adó körülményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

12. A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2):

13. A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

14. Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

a. több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: igen (1); nem (2):

b. ha igen, a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára alkalmazott munkaid keret:

c. az alkalmazott munkaid kerettel érintett munkavállalói létszám (f ):      

15. Munkarendre vonatkozó szabályok 

a. a többm szakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók beosztásának rendjére: 

van (1); nincs (2):

b. az osztott munkarendben dolgozókra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

16. Pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb havonta (1); nincs szabályozás (2):

b. ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb 6 havonta (1); nincs szabályozás (2):

17. Átirányításra, kiküldetésre és más munkáltatónál történ  munkavégzésre (kirendelésre)

együttesen határozza meg az id tartamot: igen (1); nem (2):

18. ha a 17. sor igen az együttes id tartam évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2):

19. ha a 17. sor nem 

a.  az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 

b.  a kiküldetés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 

c.  a kirendelés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 
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20. A rendkívüli munka elrendelésének formájára vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

21. Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértéke: 

200 óra vagy annál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); nincs szabályozva (3):

22. Az elrendelhet  legmagasabb mérték 

a. készenlétre havi 168 óránál: kevesebb (1); több (2); nincs szabályozva (3):

b. ügyeletre évi: 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); nincs szabályozva (3):

23. A munka díjazására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

24. Rendelkezés a munkabér kifizetésének

a. módjára: van (1); nincs (2):

b. esedékességére: van (1); nincs (2):

25. Szabadságra vonatkozó szabályok 

a. szabadság kiadásának rendjére: van (1); nincs (2):

b. pótszabadságra: van (1); nincs (2):

c. rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet  mértékr l: van (1); nincs (2):

26. Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

27. Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

28. Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2):

b. munkaid -kedvezmény nem iskolai rendszer  képzés esetén: van (1); nincs (2):

29. Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

30. A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

31. Étkezési hozzájárulás: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

étkezési utalvány adómentes határ felett (3); nincs el írás (4):

32. Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs (3):

33. Üdülési hozzájárulás: van (1); nincs (2):

34. Kötelez  mértéket meghaladó magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

35. Önkéntes magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

36. A kártérítési felel sség szabályozása:  

a. a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés fels  határának felemelésére:

van (1); nincs (2):

b. a leltárfelel sség megállapítására irányuló eljárás részletes szabályaira: van (1); nincs (2):

c. közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

37. Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozások

a. fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2):

b. n kre: van (1); nincs (2):

c. megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: van (1); nincs (2):

d. egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

38. Külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó

szabályozás: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

39. Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

40. Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

41. Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

42. Van-e a konfliktusok rendezésére létrehozott bizottság? igen, állandó bizottság (1);

igen, eseti jelleggel m köd  bizottság (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bér-megállapodási elemei 

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

1. A megállapodás érvényességének jellege: 

2. Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik:     

 az átlagkereset-növelés mértéke (%) alsó határ:   ,  
fels  határ:   ,  

fix:   ,  

Alapbérnövelés 

3. A megállapodás érvényességének jellege:

4. Az alapbérnövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

. .   ,  

. .   ,  

5. Az alapbérnövelés formája:

Minimálbér 
6. A megállapodás érvényességének jellege:

7. A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontja(i): mértéke: Ft/f /hó

. .      

. .      

 vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám (%)

Garantált bérminimumok 
8. Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás 

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :   ,  

legalább 2 év gyakorlati id :   ,  

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :   ,  

legalább 2 év gyakorlati id :   ,  
9. Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás 

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :   ,  

legalább 2 év gyakorlati id :   ,  

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :   ,  

legalább 2 év gyakorlati id :   ,  

Bértarifa 

10. A megállapodás érvényességének jellege:

11. A bértarifa hatálybalépésének id pontja: . .
12. A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul 

 – a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendeletben foglalttól eltér  besorolási feltételeket 

  és csoportokat meghatározó besorolási rendszer: 

 – a MüM rendelet mellékletében foglalt besorolási rendszer:

 – a MüM rendelet mellékletében foglalttól részletesebb csoportokat 

  meghatározó besorolási rendszer: 



2006/30. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2375

BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

kód
összlétszám

(f )
összesb l n

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó) kód

összlétszám
(f )

összesb l n
(f )

alsó érték 
(Ft/f /hó)

11            38       

12            41       

21            42       

22            51       

23            52       

31            53       

32            54       

33            55       

34            56       

35            57       

36            58       

37            

TOVÁBBI BÉRELEMEK

13. Megállapodás további bérelemekre: 

a. 13. havi, vagy további havi fizetésre: van (1); nincs (2):

b. m szakpótlékokra: van (1); nincs (2):

c. rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2):

d. készenlét díjazására: van (1); nincs (2):

e. ügyelet díjazására: van (1); nincs (2):

f. átirányítás díjazására: van (1); nincs (2):

g. az Mt.-ben nem szerepl  egyéb pótlékokra: van (1); nincs (2):

14. Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról van (1); nincs (2):

a. ösztönz  bérr l: van (1); nincs (2):

b. garantált bérr l: van (1); nincs (2):

c. egyéb: van (1); nincs (2):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

15. A foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege:

16. A létszámcsökkentés megállapodás szerinti mértéke (%): ,
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
a több gazdálkodó szervezetre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés  

nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN

Gazdálkodó szervezetnél kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a Mun-
ka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak figyelembevételével kötött meg a 
munkáltató és a szakszervezet(ek). (Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kapcsolatos min-
den megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az adat-
szolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval 
való egyéni megállapodás.) 

Több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói érdekképviseleti 
szervezet vagy több munkáltató, másrészr l szakszervezet vagy több szakszervezet által kötött 
kollektív szerz dés, beleértve az Ágazati Párbeszéd Bizottságban kötött szerz dést is. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a 
korábbi kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további 
megállapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy 
új szabályok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz -
dés személyi hatályát változtatja, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai szerin-
ti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, vala-
mint megsz nésér l a bejelent  adatlapot kell kitölteni. 

Kérjük, hogy lehet leg a bejelent  munkaadói érdekképviselet (munkáltató) adószámmal ellátott 
bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borítékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés 
bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els
öt karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (vagy bekari-
kázásával) az adatokra és a kollektív szerz dés közzétételére vonatkozóan külön-külön megadni. 

Az adatközlés a munkaadói érdekképviselet (a bejelentéssel megbízott munkáltató) kötelessé-
ge.

Az adatlap letölthet  a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról:  
(http://www.fmm.gov.hu  Párbeszéd  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).

AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT 
KELL BEÍRNI: 

I. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

1. sor: törzsszám a munkáltatói érdekképviseleti szervezet (a jelentést benyújtó munkáltató) KSH 
statisztikai jelz számának els  nyolc számjegye (megegyezik az adószám els  8 számje-
gyével). A munkáltatói érdekképviseleti szervezet (a jelentést benyújtó munkáltató) teljes, a 
kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését, címét telefon- és faxszámát 
kérjük olvasható módon közölni (több munkáltató által kötött kollektív szerz dés esetén ezt 
itt kérjük jelezni).

Amennyiben az adatszolgáltató munkáltatói érdekképviseleti szervezet, kérjük – pontos 
megnevezéssel – közölni azt is, hogy melyik országos munkáltatói (munkaadói) érdekképvi-
seleti szövetséghez tartozik. Ha az adatszolgáltató gazdálkodó szervezet, akkor a 
munkáltatói érdekképviseleti szervezet nevét kérjük közölni. 
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2. sor:  A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését 
kérjük olvasható módon közölni, pontos címmel, telefon- és faxszámmal, e-mail címmel 
együtt (ágazati szakszervezet esetén – ha ismert – kérjük megadni a szakszervezet törzs-
számát is).

Amennyiben ágazati szakszervezet a szerz dés aláírója, kérjük – pontos megnevezéssel – 
közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik országos szakszervezeti szövetséghez tartozik. 
Ha a szerz désköt  fél munkahelyi szakszervezet (alapszervezet), kérjük megadni azt is, 
hogy közvetlenül melyik magasabb szint  (szakmai, ágazati, országos) szakszervezethez, 
vagy szakszervezeti szövetséghez tartozik (melyik szervezetnek tagja). 

3. sor:  1: új kollektív szerz dés, (hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az 
esetben a hatálybalépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni).

4. sor:  1: ha szerz dés határozatlan idej ,

2: határozott id re kötött kollektív szerz dés (ebben az esetben a szerz dés lejártának – 
megsz nésének – id pontját is kérjük beírni). 

5. sor:  ebbe a sorba a kollektív szerz dés alá tartozó munkáltatók legjellemz bb közös vonásának 
megnevezését kérjük olvashatóan beírni (pl. mez gazdasági gépgyártás, bauxitbányászat, 
X város és agglomerációjának cégei stb.).

A TEÁOR kód ennek megfelel en a legjellemz bb tevékenység számjele. 

6. sor:  a „Jegyzék”-ben (3. old.) felsorolt gazdálkodó szervezeteknél a megállapodás megkötését 
megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámát (szellemi 
és fizikai bontásban) kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en.

Jegyzék: Ezen kell felsorolni mindazon gazdálkodó szervezeteket, amelyek a több munkáltatóra kiter-
jed  hatályú megállapodás részesei. 

Törzsszám: A gazdálkodó szervezet azonosítója; a KSH által kiadott statisztikai számjel 
(1-8 pozíciója megegyezik az adószám els  8 pozíciójával).

A kollektív szerz dés hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet megnevezése. 

Létszám: a megállapodás megkötését megel z  hónapban alkalmazásban állók átla-
gos statisztikai állományi létszáma (szellemi és fizikai bontásban). 

Bruttó átlagkereset: a megállapodás megkötését megel z  évben alkalmazásban állók 
átlagos statisztikai állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi ösz-
szege.

A létszám és a bruttó átlagkereset adatok gazdálkodó szervezetenkénti megadása nem kö-
telez . Az összesen adatokat azonban ebben az esetben is közölni kell.  

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS TARTALMI ELEMEI

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz az Mt. 39. § (3) bekezdésében foglaltakhoz képest 
eltér  megállapodást (mely munkaadói, illetve munkavállalói szervezet milyen feltételekkel 
és módon gyakorolhatja a felmondás jogát),

2: nincs el írás. 

3. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl. hatá-
rozott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell a 
szerz dést köt  munkaadói érdekképviseleti szervezetnek a módosításra irányuló tár-
gyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

4. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, 
felel s személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

5a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt.-ben foglaltakhoz képest 
további jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog),

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás.  



2378 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/30. szám

5b. sor: 1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése)
szabályozó rendelkezések, 

2: nincsenek. 

6a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz -
dés (iroda, felszerelés, törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás.  

6b. sor:  1: ha az Mt. 25. § (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvise-
l k munkaid -kedvezményének pénzbeni megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás 

7. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint el nyben részesítési kötelezettséget a mun-
kavállalók meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje munkaviszonyban állók családtagjai-
nak felvételére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte esetén, 

2: nincs szabályozás 

9. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen 
szabály (ez esetben a 9a-c. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 9a-c. sorok adatmez i üresen 
maradnak.) 

9a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munka-
viszonyban lév k stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

9b. sor: 1: ha a felmondási id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet
beosztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 

11. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl. azok tételes felso-
rolása),

2: ha nincs szabályozás. 

13. sor: 1: amennyiben a kollektív szerz dés a foglalkoztatás szintjére vonatkozó valamilyen 
megállapodást tartalmaz. (Ebben az esetben a adatlap III. részének 14-15. kérdésére is 
választ kell adni.)

2: nincs szabályozás. 

14. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az Mt. 118/A §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonatko-
zóan el írást tartalmaz (ebben az esetben a 14a-c. kérdésekre is választ kell adni), 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 14a-c. kérdések üresen maradnak).

14a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend sze-
rint,

2: nincs el írás (ebben az esetben a 14b-c. sorok üresen maradnak).

14b. sor: a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára a munkaid keret:

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

2: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) több, de legfeljebb 6 hónap (illetve 26 hét), 

3: éves (illetve 52 heti). 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 16a és 16b kérdésekre is választ kell adni), 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 16a és 16b kérdések üresen maradnak).

16a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy 
egészben) összevontan adja ki a pihen napot,

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 
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16/b. sor: 1: ha van a kollektív szerz dés hatálya alá es  körben az Mt. 124 § (4) bekez-
désben meghatározott munkakör és valamelyikre a legfeljebb 6 havonta össze-
vontan kiadható pihen id t alkalmazzák, 

2: nincs ilyen munkakör vagy nem rendelkeznek a pihen id  kiadásáról. 

17. sor:  1: ha az Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés 
együttesen határozza meg az id tartamot,

2: ha az Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés kü-
lön-külön határozza meg az id tartamot.

18. sor:  1: ha a 17. sorba 1 került, és az együttes id tartam évi 110 munkanapnál kevesebb, 

2: ha a 17. sorba 1 került, és az együttes id tartam az évi 110 munkanapot meghaladja. 

19a-c. sorok: 

1: ha a 17. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál kevesebb, 

2: ha a 17. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál több. 

20. sor:  1: ha a kollektív szerz dés alaki kötöttséghez köti a rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

2: nincs el írás. 

23. sor:  1: Ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás van (ez esetben a III. 
sz. adatlapot is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot – az el z  évi átlagkereset és a 
minimál-bér rovatok kivételével – üresen kell megküldeni).

24a. sor: 1: a kollektív szerz dés a munkabér kifizetésének módját el írja (pl. bankszámlára történ
utalás, készpénz),

2: nincs rendelkezés. 

24b. sor: 1: ha az Mt. 155. § (3) bekezdéséhez (a tárgyhót követ  10. nap) képest eltér  határid t
állapít meg, 

2: nincs. 

25a. sor: 1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs rendelkezés. 

25b. sor: 1: van(nak) az Mt.-hez képest további pótszabadságra jogosító körülmény(ek), illetve az ott 
meghatározott mértéket meghaladó pótszabadság,

2: nincs. 

25c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél 
nagyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

2: nincs. 

28. sor:  1: Ha a képzés vállalati költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szer-
z désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás 

28b. sor: 1: a nem iskolai rendszer  képzésben résztvev  munkavállalóknak a kollektív 
szerz dés munkaid -kedvezményt ír el [Mt. 115. § (5) bek.]

2: nincs rendelkezés. 

29. sor:  1: ha a jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása a kollektív szerz désben 
szerepel [Mt. 65. § (1) bek],

2: nincs meghatározva.

30. sor:  1: van megállapodás a szociális, jóléti juttatások éves költségkeretének összegére, vagy 
annak valamilyen gazdálkodási mutatóhoz való viszonyára (Mt. 165. §),

2: nincs. 

38. sor:  1: van megállapodás a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásának feltételei-
re, szabályaira, 

2: nincs. 
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III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉR-MEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni ha a II-es adatlapon a 13. és/vagy 23. sorba a foglalkoztatásra 
és/vagy a munka díjazására vonatkozó kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kérjük, 
amelyekre a megállapodás, illetve annak módosítása kiterjed. 

Átlagkereset növelés 

1. sor: 1: ha az átlagkereset-növelésre vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: ha az átlagkereset-növelésre vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

2. sor:  Azt az évet kérjük beírni, amelyre az átlagkereset növelés vonatkozik. Továbbá itt kell fel-
tüntetni az átlagkereset-növelés éves szinten számított százalékos mértékét a megfelel
adatmez ben attól függ en, hogy a megállapodás a növelés alsó vagy fels határára, vagy 
fix mértékére irányul (fix mérték  megállapodáson azt értjük, amikor a keresetnövelés mér-
téke a szerz dés hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek mindegyikénél csak a megál-
lapodás szerinti lehet, eltérést a megállapodás nem engedélyez). Törtszám esetén az ada-
tot a kerekítési szabályok szerint kell megadni. 

Alapbérnövelés 

3. sor:  1: ha az alapbérnövelésre vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: ha az alapbérnövelésre vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

4. sor:  Az alapbérnövelés végrehajtásának a szerz désben rögzített id pontját, továbbá az 
alapbérnövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statisztikai 
állományi létszámára vetített százalékos mértékét kérjük beírni. Visszamen leges hatályú 
alapbéremelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. Ha az alapbérnövelés 
több ütemben valósul meg, akkor valamennyi id pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni 
úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az els  emelés vetítési alapjára szá-
mítva kérjük megadni. Amennyiben az alapbéremelés Ft összegben került meghatározásra, 
azt kérjük a szervezetre vonatkozóan százalékos mértékre átszámítani. Ha a megállapodás 
az alapbérnövelés éves szintjére vonatkozik, akkor csak a százalékos mértéket kell kitölteni, 
a dátumot üresen kell hagyni. 

5. sor: 1: ha a mérték alsó határként, 
2: ha a mérték fels  határként, 
3: ha a mérték fix értékként került megállapításra. 

Minimálbér

6. sor:  1: ha a minimálbérre vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: ha a minimálbérre vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

7. sor:  A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontját és Ft összegét kérjük 
feltüntetni. Amennyiben a. megállapodás esetleg több emelést is rögzít, úgy valamennyi 
id pontot és összeget kérjük közölni. Ha órabérben történt a megállapodás, azt – havi 173,8 
óra figyelembevételével – kérjük havibérre átszámolva megadni. Amennyiben a minimálbér 
nem Ft összegben, hanem az országos minimálbérre vonatkozó szorzószámmal került 
meghatározásra, úgy a megfelel  sorban kérjük a szorzószámot egész százalékban kifejez-
ve megadni. 

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2005. november 25-i, a 2006-2008. évekre szóló megállapodá-
sa új elemként vezeti be a munkakör betöltéséhez szükséges, iskolai végzettséghez, szakképzettség-
hez és gyakorlati id höz kötött garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en új adatként kerültek az 
adatlapra a garantált bérminimumokhoz kapcsolódó megállapodási elemek: 

8. sor: Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a középfokú iskolai végzettséghez, szakképzett-
séghez kötött munkakörben dolgozó munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó 
megállapodást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ
%-os mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konk-
rét megállapodásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha 
gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni 
a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen marad. 
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9. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséghez, szakképesí-
téséhez kötött munkakört betölt  munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megál-
lapodást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ
%-os mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konk-
rét megállapodásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha 
gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni 
a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen marad. 

10. sor: 1: a tarifára vonatkozó megállapodás kötelez  jelleg ,
2: a tarifára vonatkozó megállapodás ajánlott jelleg .

11. sor:  A tarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének dátumát kérjük beírni. 

12. sor:  Kérünk 1-est írni abba a kódmez be, amely a bértarifa alapját képez  besorolási rendszer 
mellett van. A másik két kódmez  üresen marad. 

A táblázat kitöltésével kell megadni az egyes tarifa kategóriákra – az adatlap I./6. pontjá-
ban közölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, valamint ezen belül a n i
munkaer k számát, továbbá a – gazdálkodó szervezetnél kötött – megállapodás alapján az 
alsó étékeket (Ft/f /hó) az ágazatközi besorolási rendszerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM 
rendelet szerinti azonosító kódszámokra. Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem a MüM 
rendelet szerinti besorolási rendszert használja, azt meg kell feleltetni a rendelet sze-
rintinek.

További bérelemek 

13a-g. sorok: Ezekben a sorokban a további bérelemekr l kérünk tájékoztatást, mégpedig a követke-
z k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 
2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást. 

14a-c. sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékozta-
tást, mégpedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 
2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást. 

15. sor:  Amennyiben a II. adatlap 13. sor kódmez jébe 1-es került, akkor a foglalkoztatásra vonat-
kozó megállapodás jellege 

1: létszámcsökkentés nagysága (Ez esetben a III. adatlap 16. sorát is ki kell tölteni),
2: foglalkoztatás szinten tartása, 
3: foglalkoztatás b vítése, 
4: egyéb megállapodás.

16. sor:  A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi 
átlaglétszámhoz viszonyítva. 

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK: 

I-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:

Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@fmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269  
e-mail: illes.mate@fmm.gov.hu 

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276 fax: (1) 472-8279 
e-mail: szamoskozi.erzsebet@fmm.gov.hu 
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3. számú melléklet a 3/2006. (III. 17.) FMM rendelethez

[3. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]

FFooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 

költségvetési intézménynél  
2006. évben megkötött, módosított vagy megsz nt

 kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez 

Az adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyve 41/A. §-a alapján kötelez .

Adatszolgáltatók: azok a költségvetési intézmények (munkáltatók), amelyek 2006. évben  
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását és megsz nését is) kötöttek. 

Az adatlapot egy példányban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet képviseletében munkáltató képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat
A kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy az adatlapokon közölt információkat és a 
letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a 
kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, érdekegyeztetéshez és az államigazgatás 
részére – a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásával – felhasználhassa.

Igen Nem 

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS 

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

2307-1/………/2006.

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ................................................... 
beosztása:  ................................................... 
telefon:  ................................................... 
fax:  ................................................... 
e-mail:  ................................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a kollektív szerz dés és a szerz d  felek adatairól 

1. A költségvetési intézmény 
törzsszáma: PIR száma:        

neve:

címe: 

utca, házszám: 

2. Szakszervezet(ek)
1

         

a. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

b. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

c. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

3. A bejelentés tárgya: új szerz dés kötés (1); módosítás (2); megsz nés (3):

A szerz déskötés (módosítás)   

ideje:  . . hatályba lépés ideje:     .  .

4. A szerz dés id tartama: határozatlan (1); határozott (2) idej :

ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárta:     .  .

5. A munkáltató több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá tartozik:  
igen, változatlan tartalommal (1); igen, saját kiegészítéssel (2); nem (3):

6. Ha igen, a több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés nyilvántartási    

száma:

7. Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma: f

ebb l:  fizikai foglalkozásúak: f

  szellemi foglalkozásúak: f

                                                     
1 A felsorolás szükség esetén folytatható a nyomtatvány 7. oldalán (pótlapon), a megfelel  rovatok-

ban.
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz dés tartalmi elemei 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

1. Rendelkezés a szerz dés törvényt l eltér  felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a. ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2):

2. Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Szabályozás a szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére: van (1); nincs (2):

4. A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések:

a. az Mt.-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: van (1); nincs (2):

b. a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: van (1); nincs (2):

5. A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések:

a. a m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b. a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. El nyben részesítési szabály a közalkalmazottak meghatározott körére 

feltételek esetén a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

7. A próbaid  hossza: 30 nap alatt (1); 31 nap-3 hónap (2); nincs szabályozás (3):

8. A felmentésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. beosztási, vagy besorolási kategóriánként változó felmentési id : van (1); nincs (2):

b. a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmentési id vel egyenl  (1);

nincs szabályozás (2); egyéb szabályozás (3):

9. A végkielégítésre való jogosultságról – határozott id re több alkalommal  

egymás után kinevezett közalkalmazottak esetén – rendelkezés: van (1); nincs (2):

10. Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

a. ha van, a munkaid nek milyen id tartam átlagában kell megfelelnie a teljes munkaid nek: 

két hónap, vagy annál rövidebb (1); kett nél több, de legfeljebb hat hónap (2); 

hat hónapnál több, de legfeljebb egy éves (3):

11. Munkarendre vonatkozó szabályok 

a. a többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: van (1); nincs (2):

b. az osztott munkarendben foglalkoztatottakra: van (1); nincs (2):

12. Átirányítás, munkakörbe nem tartozó munka végzésének id tartama: 

44 munkanapnál kevesebb (1); 44 munkanapnál több (2); nincs szabályozás (3):

13. Az elrendelhet  rendkívüli munka mértéke évenként: 200 óránál kevesebb (1); 200 óránál 

több, de legfeljebb a jogszabály által megengedett legmagasabb (2); nincs szabályozás (3):

14. Munkakör, amelyben nem jár a rendkívüli munkaid ben végzett munkáért 

díjazás: van (1); nincs (2):

15. Az illetményrendszerre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

16. A szabadság kiadásának rendjére vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

17. Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

18. Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):
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19. Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2):

20. Megállapodás a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére  

és az ezzel kapcsolatos összeférhetetlenségre: van (1); nincs (2):

21. Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

22. A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

23. Étkezési hozzájárulás: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

étkezési utalvány adómentes határ felett (3); nincs el írás (4):

24. Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs el írás (3):

25. Kötelez  mértéket meghaladó magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

26. Üdülési hozzájárulás: van (1); nincs (2):

27. A kártérítési felel sség szabályozása: 

a. a leltárfelel sségi eljárásra: van (1); nincs (2):

b. közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

28. Egyes foglalkoztatotti csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a. fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2):

b. n kre: van (1); nincs (2):

c. megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: van (1); nincs (2):

d. egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

29. Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

30. Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

31. Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

32. Konfliktusok rendezésére bizottság: állandó van (1) eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés illetmény-megállapodási elemei 

A MEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Illetménynövelés
1. Az illetménynövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

. . ,

ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása ,

. . ,

ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása ,

. . ,

ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása ,

Illetménytáblázat 

2a.  A fizetési osztályok és fokozatok szerinti illetmények: Ft/f /hó

F i z e t é s i  o s z t á l y  Fizetési 
fokozat A B C D E F G H I J 

1
2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

2b. Az illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja: . .

3a. A fels oktatási intézményekben oktatói és a tudományos kutatói munkakört betölt k

 illetménye: Ft/f /hó

Egyetemi oktatói munkakörök F iskolai oktatói munkakörök Tudományos kutatói munkakörök 

megnevezése illetmény megnevezése illetmény megnevezése illetmény 

Egyetemi tanár 3  F iskolai tanár 3  Kutató professzor 3  

Egyetemi tanár 2   F iskolai tanár 2  Kutató professzor 2  

Egyetemi tanár 1  F iskolai tanár 1   Kutató professzor 1  

Egyetemi docens 3  F iskolai docens 3   Tudományos f m.társ 3  

Egyetemi docens 2  F iskolai docens 2  Tudományos f m.társ 2  

Egyetemi docens 1  F iskolai docens 1  Tudományos f m.társ 1  

Egyetemi adjunktus 2  F iskolai adjunktus 2  Tudományos m.társ  

Egyetemi adjunktus 1  F iskolai adjunktus 1  Tudományos sm.társ  

Egyetemi adjunktus  F iskolai adjunktus  

Egyetemi tanársegéd  F iskolai tanársegéd  

3/b. A fels oktatási és kutatói illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:     . .
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4. További szakképesítésért járó illetménynövelés: mértéke %-ban

  egy további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban    

   H-J fizetési osztályokban    

  kett , vagy több további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban    

   H-J fizetési osztályokban    

   

Illetménykiegészítés 

5. A gazdálkodás eredményének illetménykiegészítésre fordítandó hányada (%-ban)    

Illetménypótlékok

6. Illetménypótlékok a pótlékalap %-ában

 címpótlék: munkatársi    

 tanácsosi    

 f munkatársi    

 f tanácsosi    

 egészségkárosító kockázatok, illetve egyéni    

 véd eszköz használata miatti pótlék    

 idegennyelv-tudási pótlék középfokú nyelvvizsga esetén    

 fels fokú nyelvvizsga esetén    

7. Fizetési fokozatban való várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó  

megállapodás van (1); nincs (2):

8. Az ágazati illetménypótlékok mértékének szabályozása: van (1); nincs (2):

9. Az ügyeleti díj mértékének szabályozása egészségügyi intézményekben: van (1); nincs (2):

10. Rendelkezés a közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételeinek szabályozására: 

van (1); nincs (2):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT TOVÁBBI KERESETELEMEK ÉS JUTTATÁSOK

11. A megállapodás további keresetelemekre

a. m szakpótlékokra: van (1); nincs (2):

b. rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2):

c. átirányításra: van (1); nincs (2):

d. készenlétre: van (1); nincs (2):

12. Jutalmazási szabályzat: van (1); nincs (2):
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Pótlap a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseleti szervezetek, vagy munkáltatók 
felsorolásához 

I/2. Szakszervezet(ek) (folytatás) 

d. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

e. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

f. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti 

szövetség neve: 

I/6. Ha a költségvetési intézmény (munkáltató) több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya 
alá tartozik, a több munkáltatóra vonatkozó kollektív szerz dést köt  munkaadói érdekképviseleti 
szervezet vagy munkáltatók:  

a. törzsszáma: PIR száma:       

neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

b. törzsszáma: PIR száma:       

neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

c. törzsszáma: PIR száma:       

neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  

d. törzsszáma: PIR száma:       

neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:  
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés bejelentésére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN

Költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés: költségvetési intézménynél kötött minden 
olyan megállapodás, amelyet a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 8-13. §-ban fog-
laltak figyelembevételével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). (Tipikusan ilyennek 
tekintend  a bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív 
szerz désnek – és nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen ala-
puló intézkedés, vagy a munkavállalóval való egyéni megállapodás.) 

Több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói 
érdekképviseleti szervezet vagy több költségvetési intézmény (munkáltató), másrészr l szakszer-
vezet vagy több szakszervezet által kötött kollektív szerz dés, beleértve az Ágazati Párbeszéd 
Bizottságban kötött szerz dést is. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a 
korábbi kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további 
megállapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy 
új szabályok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz -
dés személyi hatályát változtatja meg, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai szerin-
ti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, vala-
mint megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni. 

Ha a költségvetési intézmény részese több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollek-
tív szerz désnek (azaz a munkáltató a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív 
szerz dés egyik aláírója), akkor az adatlapot a következ k szerint kell kitölteni: 

ha a költségvetési intézménynél kizárólag és változatlan tartalommal csak a kötelez  érvény ,
több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dést alkalmazzák, akkor az in-
tézménynek ezen adatlapot nem kell kitölteni;

ha a költségvetési intézménynél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az 
adatlapnak tartalmaznia kell, mind a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív 
szerz désb l a munkáltatónál alkalmazott (kötelez , ajánlott) elemeket, mind pedig a helyben kö-
tött kollektív szerz dés rendelkezéseit. 

A közalkalmazotti jogviszony szabályozására vonatkozó kérdéseknél, amennyiben különböz  munka-
vállalói csoportokra eltér  rendelkezés vonatkozik, akkor a munkáltatónál tipikusnak tekinthet , legna-
gyobb létszámú munkavállalói csoportra vonatkozó válaszokat kérjük megadni.   

Kérjük, hogy lehet leg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és 
a borítékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els
öt karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázá-
sával) megadni. 

Az adatközlés a munkáltató kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.fmm.gov.hu  Párbeszéd  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).
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AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT 
KELL BEÍRNI: 

I. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

1. sor:  A munkáltató (intézmény) neve mellett a törzsszámot és/vagy a PIR számot is fel kell tün-
tetni. A költségvetési intézmény teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes meg-
nevezését kérjük olvasható módon közölni. Törzsszám a munkáltató KSH statisztikai jelz -
számának els  nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának els
nyolc számjegyével.

PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben 
(önállóan gazdálkodó szervezeteknél utolsó 3 számjegye: 0)

2. sor:  A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését 
kérjük olvasható módon közölni, a telefon és fax-számmal, e-mail címmel együtt, illet leg ha 
a szerz dést köt  szakszervezet székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor 
teljes címét is kérjük feltüntetni. (Ha a szakszervezetek száma több, mint a rendelkezésre 
álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét az adatlap 7. oldalán folytatni.) 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet közvetlenül melyik 
magasabb szint  (szakmai, ágazati, országos) szakszervezethez, vagy szakszervezeti szö-
vetséghez tartozik (melyik szervezetnek tagja). 

3. sor:  1: új kollektív szerz dés (hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az 
esetben a hatálybalépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni).

6. sor:  Amennyiben a költségvetési intézmény részese több munkáltatóra kiterjed  hatályú megál-
lapodásnak (az 5. sorban 1-es kód szerepel), kérjük, tüntessék fel a több munkáltatóra kiter-
jed  hatályú kollektív szerz dés nyilvántartási számát. 

Amennyiben a nyilvántartási számot nem ismerik, a szerz dés azonosítására alkalmas mó-
don – lehet leg a törzsszám feltüntetésével – jelöljék meg az adatlap 7. oldalán, hogy 
munkáltatói részr l mely szervezet vagy mely munkáltatók kötötték azt (ha munkáltatói ér-
dekképviselet a szerz désköt  fél, akkor az utolsó sort üresen kell hagyni). A felsorolás 
szükség szerint pótlapon is folytatható. 

7. sor:  A megállapodás megkötését (módosítását, megsz nését) megel z  hónapban alkalmazás-
ban állók átlagos statisztikai állományi létszámát, valamint ennek fizikai és szellemi foglal-
kozásúakra vonatkozó bontását kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en
(egész számra kerekítve).

II. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS TARTALMI ELEMEI

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden 
elemét.

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan az Mt.-t l eltér  el -
írást tartalmaz, 

2: ha azonos az Mt. el írásával, vagy konkrét szabályozás nincs (ebben az esetben az 1a. 
sor üresen marad).

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: ha-
tározott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell 
a munkáltatónak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, 
felel s személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

4a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt.-ben foglaltakhoz képest 
további jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog),

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás. 
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4b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése)
szabályozó rendelkezések, 

2: nincsenek. 

5a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz -
dés (iroda, felszerelés, a törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás. 

5b. sor:  1: ha az Mt. 25. § (5) bek. alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztség-
visel k munkaid -kedvezményének pénzbeni megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás. 

6. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettsé-
get a közalkalmazottak meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje közalkalmazotti jogvi-
szonyban állók családtagjainak felvételére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos fel-
tételek megléte esetén, 

2: nincs szabályozás. 

8. sor:  1: ha van a közalkalmazotti jogviszony felmentési korlátozására vonatkozóan a kollektív 
szerz désben valamilyen szabály (ez esetben a 8a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 8a-b. sorok adatmez i üresen 
maradnak).

8/a. sor: 1: ha a felmentési id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet
beosztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 

10a sor: 1: ha a kollektív szerz dés legfeljebb 2 havi vagy annál kevesebb munkaid keret alkalmazá-
sát írja el ,

2: ha a kollektív szerz dés a Kjt. vagy az Mt. alapján a legfeljebb 6 havi (illetve 26 heti) 
munkaid keret alkalmazását írja el ,

3: ha a kollektív szerz dés az Mt.-ben megjelölt esetekben legfeljebb egy éves (illetve 
52 heti) munkaid keret alkalmazását írja el .

13. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels
határaként a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott évi 200 óránál kevesebb, 

2. ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  ha-
táraként 200 óránál több, de legfeljebb a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott legfeljebb évi 
280 órát, illetve az egészségügyi intézményekben az 1997. évi CLIV. törvény alapján a Kjt. 
59. § (5) bekezdésben meghatározott legfeljebb évi 400 órát tartalmazza, 

3: nincs szabályozás. 

15. sor:  1: ha a kollektív szerz dés illetményrendszerre (illetmény, illetménykiegészítés, illetmény-
pótlék) vonatkozó el írásokat tartalmaz, a Kjt. 66-75. §-aiban és/vagy az ágazati végrehaj-
tási rendeletekben foglalt illetményszabályokon túlmen en (ebben az esetben a III. adatla-
pot – az arra vonatkozó el írások szerint – ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni). 

16. sor:  1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs konkrét rendelkezés. 

19. sor:  1: ha a képzés intézményi szint  költségeire vonatkozóan vagy az egyéni képzés – tanul-
mányi szerz désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás.

21. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Kjt. 16. § (1) bek. alapján tartalmaz meghatározást a jóléti célú 
pénzeszközökre és/vagy ingatlanokra,

2: nincs szabályozás.
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III. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZE

A III. rész az adatlap elválaszthatatlan fejezete, tehát a kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez 
az adatlap többi részével együtt minden esetben be kell küldeni. Kitölteni azonban csak akkor kell, ha
az adatlap II. része 15. sor kódmez jébe 1-es került, tehát a kollektív szerz dés tartalmaz az illet-
ményrendszerre vonatkozó szabályokat. Ebben az esetben is üresen kell hagyni az adatlap III. rész 
1-6. pontjai közül azokat, amelyekre vonatkozóan a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 
vagy a szabályozás a jogszabályban szerepl  mértékeket ismétli meg. A 7-12 pontokhoz tartozó kód-
mez ket mindig ki kell tölteni. Ebb l következik, hogy amennyiben a kollektív szerz désben az illet-
ményrendszerrel kapcsolatban kizárólag olyan területeken történt szabályozás, amelyek az adatlap 
III. részében nem szerepelnek (pl. csak az illetménypótlékra jogosító munkaköröket tartalmazza a 
kollektív szerz dés), az adatlap III. részében kizárólag a 7-12. sorok kódmez jébe kerülhet – mégpe-
dig nemlegességet jelz  „2”-es – adat. 

1. sor:  Az illetménynövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját, továbbá az 
illetménynövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statisztikai 
állományi létszámára vetített, intézményi szinten számított – egész számra kerekített – 
%-os mértékét kérjük beírni. Illetményen a Kjt. 66. §-ában megállapított javadalmazást kell 
érteni. Nem számít a kollektív szerz dés szerinti illetményemelésnek, ha arra kizárólag a 
Kjt. illetménytáblázata szerinti bértételekre való kötelez  ráállás miatt, vagy a munkáltató 
egyoldalú döntése alapján került sor. E sorba tehát akkor kerülhet adat: 

a) ha a Kjt. illetmény táblázatai (a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete) változásának id pontjában 
az intézménynél a kollektív szerz dés alapján magasabb mérték  illetményemelésre 
kerül sor, mint amit a Kjt. kötelez en el ír. Ebben az esetben külön soron jelezni kell, 
hogy a teljes illetménynövelésb l mennyi származik a Kjt. illetménytáblázatainak válto-
zásából, vagy 

b) ha az intézménynél a kollektív szerz dés szerint a Kjt. 1. sz. melléklete szerinti illet-
ménytáblázat változásától eltér  id pontban (és attól függetlenül) kerül sor az illetmé-
nyek növelésére. Ekkor a Kjt. illetménynövelésének hatásaként 0-t kell bejelölni. 

Ha az adott évben a Kjt. illetménytáblázat szerinti illetménytételek nem változnak, az 
a) pontban foglaltakat értelemszer en nem kell alkalmazni. 

Visszamen leges hatályú illetménynövelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltün-
tetni. Ha az illetménynövelés a megállapodás szerint több ütemben valósul meg, akkor va-
lamennyi id pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések száza-
lékos mértékét is az els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az 
illetménynövelés Forint összegben került meghatározásra, azt kérjük %-os mértekre átszá-
mítani.

2a. sor:  E sor szerinti táblázatba (vagy annak egyes celláiba) akkor kerülhet adat, ha az intézmény-
nél a Kjt. 1. sz. mellékletében szerepl  hatályos összegeknél magasabb mértékben állapí-
tották meg a kollektív szerz désben az illetményeket. Amennyiben a megállapodás során 
szorzószámokat alkalmaztak, kérjük forintösszegre átszámítva megadni az illetményeket. 

2b. sor: A 2/a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát 
kérjük feltüntetni. 

3a. sor:  Ebben a táblázatban a fels oktatási intézményekben oktatói, illetve a tudományos kutatói 
munkakört betölt  közalkalmazottak illetményét abban az esetben kell szerepeltetni, ha a 
kollektív szerz désben a Kjt. 2. számú melléklete figyelembevételével meghatározott garan-
tált illetménynél magasabb mértékr l állapodtak meg.

3b. sor:  A 3/a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatálybalépésének dátumát 
kérjük feltüntetni. 

4. sor:  A megfelel  adatmez be a további szakképesítésért járó illetménynövelésnek a Kjt. 66. § 
(2) és (3) bekezdésében szerepl nél magasabb (pl. 5% helyett 6%) – a kollektív szerz dés-
ben megállapított – mértékét kell a Kjt. 1. sz. melléklete, vagy – annak kitöltése esetén – a 
III. sz. adatlap 2/a. során szerepl  illetménytáblázat bértételei százalékában – egész szám-
ra kerekítve – megadni. 
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5. sor:  Amennyiben az intézménynél a kollektív szerz désben sor került az illetménykiegészítés
Kjt. szerinti szabályozására, e sorban kérjük a 67. § (2) bekezdésében említett megoszlási 
viszonyszámot %-ban kifejezve, egész számra kerekítve beírni. 

6. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 71., 72. és 74. §-ban szerepl  mértékeket meghaladó, a 
kollektív szerz désben megállapított illetmény pótlékokat a Kjt. 69. §-a szerinti pótlékalap 
százalékában – egész számra kerekítve – kell megadni.

7. sor:  Ha van a fizetési fokozatban várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó 
megállapodás, akkor 1-et, ha nincs 2-t kell a kódmez be írni. 

8. sor:  1: ha a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján az ágazati végrehajtási rendeletekben szabályo-
zott illetménypótlék(ok)nál magasabb mértékeket állapítottak meg, 

2: magasabb mérték  pótlékot nem állapítottak meg a kollektív szerz désben. 

9. sor:  1: ha a Kjt. egészségügyi ágazatban történ  végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésében szerepl ügyeleti díjaknál magasabb mértékeket 
állapítottak meg a kollektív szerz désben, 

2: magasabb mérték  ügyeleti díjat nem állapítottak meg.

10. sor:  A közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételei [ideértve a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 118. § (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítést is] a Kjt. 77. § (2) bekezdése szerint a kollektív szerz désben

1: szabályozásra kerültek, 

2: nem kerültek szabályozásra. 

11. sor:  1: abban a sorban, amelyre a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 

2: abban sorban, amelyre a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást. 

12. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a jutalmazásokra tartalmaz szabályozást, 

2: ha a kollektív szerz dés a jutalmazásokra nem tartalmaz szabályozást.

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK:

I-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:

Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@fmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269  
e-mail: illes.mate@fmm.gov.hu 

III. AZ ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZ:

ri János 
telefon:  (1) 472-8275, fax: (1) 472-8279  
e-mail: ori.janos@fmm.gov.hu 
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4. számú melléklet a 3/2006. (III. 17.) FMM rendelethez

[4. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]

FFooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 

több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú, 
– 2006. évben megkötött, módosított vagy megsz nt – 

 kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez 

Az adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyve 41/A. §-a alapján kötelez .

Adatszolgáltatók: azok a költségvetési intézmények (munkáltatók), illet leg munkáltatói érdek-
képviseleti szervezetek, amelyek 2006. évben több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú 

kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását és megsz nését is) kötöttek. 

Az adatlapot egy példányban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet képviseletében munkáltatók képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat: a kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy  
a) az adatlapokon közölt információkat és a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Foglal-
koztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, 
érdekegyeztetéshez és az államigazgatás részére – a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betar-
tásával – felhasználhassa: Igen Nem  

b) hozzájárulnak kollektív szerz dés közzétételéhez: Igen Nem  

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS 

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

2307-1/………/2006.

Melléklet:

 ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a kollektív szerz dés és a szerz d  felek adatairól 

1. A jelentést benyújtó költségvetési intézmény (munkáltatói érdekképviselet) 

törzsszáma:1    PIR száma:        

neve:  

címe: 

utca, házszám:  

szakmai/ágazati/országos munkaadói  

érdekképviselet neve: 

2. Szakszervezet(ek)2          

a. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

b. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

c. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

3. A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3)

A szerz déskötés (módosítás): . . hatálybalépés ideje:     . .

4. A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej :

ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárata:     . .

5. A szerz dés területi és/vagy személyi hatálya:  

 jellemz  TEÁOR kódja: 

6. A szerz dés hatálya alá tartozó területen foglalkoztatottak  

átlagos statisztikai állományi létszáma: f

ebb l fizikai: f

szellemi: f

                                                     
1 A szerz dés hatálya alá tartozó költségvetési intézmények nevét, törzsszámát és egyéb adatait 

kérjük a JEGYZÉKBEN (3. oldal) megadni (több munkáltató által kötött kollektív szerz dés esetén is). 
Amennyiben a munkáltatók száma több, mint a 3. oldalon nyomtatott sorok száma, akkor kérjük a 
jegyzéket külön lapon folytatni 

2  A felsorolás szükség esetén külön lapon a megfelel  adatok megadásával folytatható. 
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J E G Y Z É K  

A  k ö l t s é g v e t é s i  i n t é z m é n y  

törzsszáma, vagy létszáma (f )

S
o

rszám
 

PIR száma 
megnevezése 

szellemi fizikai 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

22.                

23.                

24.                

25.                

26.                

27.                

28.                

29.                

30.                

31.                

32.                

33.                

34.                

35.                
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz dés tartalmi elemei 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

1. Rendelkezés a szerz dés törvényt l eltér  felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a. ha van, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2):

2. Rendelkezés a felmondási jogok gyakorlásának módjára: van (1); nincs (2):

3. Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. Szabályozás a szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére: van (1); nincs (2):

5. A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések:

a. az Mt.-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: van (1); nincs (2):

b. a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: van (1); nincs (2):

6. A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések:

a. a m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b. a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. El nyben részesítési szabály a közalkalmazottak meghatározott körére azonos  

feltételek esetén a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

8. A próbaid  hossza: 30 napnál rövidebb (1); 31 nap-3 hónap (2); nincs szabályozás (3):

9. A felmentésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. beosztási, vagy besorolási kategóriánként változó felmentési id : van (1); nincs (2):

b. a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmentési id vel egyenl  (1);

nincs szabályozás (2); egyéb szabályozás (3):

10. A végkielégítésre való jogosultságról – határozott id re több alkalommal 

egymás után kinevezett közalkalmazottak esetén – rendelkezés: van (1); nincs (2):

11. Munkaid keret alkalmazása: van (1); nincs (2):

12. Munkarendre vonatkozó szabályok 

a. a többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: van (1); nincs (2):

b. az osztott munkarendben foglalkoztatottakra: van (1); nincs (2):

13. Átirányítás, munkakörbe nem tartozó munka végzésének id tartama: 

44 munkanapnál kevesebb (1); 44 munkanapnál több (2); nincs szabályozás (3):

14. Az elrendelhet  rendkívüli munka mértéke évenként: 200 óránál kevesebb (1); 200 óránál 

több, de legfeljebb a jogszabály által megengedett legmagasabb (2); nincs szabályozás (3):

15. Munkakör, amelyben nem jár a rendkívüli munkaid ben végzett munkáért: van (1); nincs (2):

16. Az illetményrendszerre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

17. A szabadság kiadásának rendjére vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

18. Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

19. Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):
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20. Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2):

21. Megállapodás a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére

és az ezzel kapcsolatos összeférhetetlenségre: van (1); nincs (2):

22. Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

23. A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

24. Étkezési hozzájárulás: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

étkezési utalvány adómentes határ felett (3); nincs el írás (4):

25. Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs (3):

26. Kötelez  mértéket meghaladó magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

27. Üdülési hozzájárulás: van (1); nincs (2):

28. A kártérítési felel sség szabályozása: 

a. a leltárfelel sségi eljárásra: van (1); nincs (2):

b. közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

29. Egyes foglalkoztatotti csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a. fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2):

b. n kre: van (1); nincs (2):

c. megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: van (1); nincs (2):

d. egyéb munkavállalói kör: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

30. Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

31. Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

32. Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

33. Konfliktusok rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés illetmény-megállapodási elemei 

A MEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Illetménynövelés
1 Az illetménynövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

. . ,

ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása ,

. . ,

ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása ,

. . ,

ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása ,

Illetménytáblázat 

2a. A fizetési osztályok és fokozatok szerinti illetmények: Ft/f /hó

Fizetési F i z e t é s i  o s z t á l y  
fokozat A B C D E F G H I J 

1.
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     

2b. Az illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:      , ,

3a. A fels oktatási intézményekben oktatói és tudományos kutatói munkakört betölt k Ft/f /hó

illetménye:

Egyetemi oktatói munkakörök F iskolai oktatói munkakörök Tudományos kutatói munkakörök 

megnevezése illetmény megnevezése illetmény megnevezése illetmény 

Egyetemi tanár 3 F iskolai tanár 3 Kutató professzor 3 

Egyetemi tanár 2  F iskolai tanár 2 Kutató professzor 2 

Egyetemi tanár 1 F iskolai tanár 1  Kutató professzor 1 

Egyetemi docens 3 F iskolai docens 3  Tudományos f m.társ 3 

Egyetemi docens 2 F iskolai docens 2 Tudományos f m.társ 2 

Egyetemi docens 1 F iskolai docens 1 Tudományos f m.társ 1 

Egyetemi adjunktus 2 F iskolai adjunktus 2 Tudományos m.társ 

Egyetemi adjunktus 1 F iskolai adjunktus 1 Tudományos sm.társ 

Egyetemi adjunktus F iskolai adjunktus 

Egyetemi tanársegéd F iskolai tanársegéd 

3b. Az illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:      , ,
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4. További szakképesítésért járó illetménynövelés: mértéke %-ban

  egy további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban    

   H-J fizetési osztályokban    

  kett , vagy több további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban    

   H-J fizetési osztályokban    

   

Illetménykiegészítés 

5. A gazdálkodás eredményének illetménykiegészítésre fordítandó hányada (%-ban)    

Illetménypótlékok

6. Illetménypótlékok a pótlékalap %-ában

 címpótlék: munkatársi    

 tanácsosi    

 f munkatársi    

 f tanácsosi    

 egészségkárosító kockázatok, illetve egyéni    
véd eszköz használata miatti pótlék    

 idegennyelv-tudási pótlék középfokú nyelvvizsga esetén    

 fels fokú nyelvvizsga esetén    

7. Fizetési fokozatban való várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó  

megállapodás: van (1); nincs (2):

8. Az ágazati illetménypótlékok mértékének szabályozása: van (1); nincs (2):

9. Az ügyeleti díj mértékének szabályozása egészségügyi intézményekben: van (1); nincs (2):

10. Rendelkezés a közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételeinek szabályozására:  

van (1); nincs (2):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT TOVÁBBI KERESETELEMEK ÉS JUTTATÁSOK

11. A megállapodás további keresetelemekre

a. m szakpótlékokra: van (1); nincs (2):

b. rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2):

c. átirányításra: van (1); nincs (2):

d. készenlétre: van (1); nincs (2):

e. kereset kiegészítés feltételeire: van (1); nincs (2):

12. Jutalmazási szabályzat: van (1); nincs (2):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés nyilvántartásba  

vételéhez szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN

Költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés: költségvetési intézménynél kötött minden 
olyan megállapodás, amelyet a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 8-13. §-ban fog-
laltak figyelembevételével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). (Tipikusan ilyennek 
tekintend  a bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív 
szerz désnek – és nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen ala-
puló intézkedés, vagy a munkavállalóval való egyéni megállapodás.) 

Több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói 
érdekképviseleti szervezet vagy több költségvetési intézmény (munkáltató), másrészr l szakszer-
vezet vagy több szakszervezet által kötött kollektív szerz dés, beleértve az Ágazati Párbeszéd 
Bizottságban kötött szerz dést is. 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a 
korábbi kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további 
megállapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy 
új szabályok bevonására irányul, továbbá, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz -
dés személyi hatályát változtatja meg, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat a KSH érvényes munkaügyi statisztikai el írásai sze-
rinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, illet -
leg megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni. 

Ha a költségvetési intézmény részese több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollek-
tív szerz désnek (azaz a munkáltató a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív 
szerz dés egyik aláírója), akkor az adatlapot a következ k szerint kell kitölteni: 

ha a költségvetési intézménynél kizárólag és változatlan tartalommal csak a kötelez  érvény ,
több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dést alkalmazzák, akkor az in-
tézménynek ezen adatlapot nem kell kitölteni; 

ha a költségvetési intézménynél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az 
adatlapnak tartalmaznia kell, mind a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív 
szerz désb l a munkáltatónál alkalmazott (kötelez , ajánlott) elemeket, mind pedig a helyben kö-
tött kollektív szerz dés rendelkezéseit. 

A közalkalmazotti jogviszony szabályozására vonatkozó kérdéseknél, amennyiben különböz  munka-
vállalói csoportokra eltér  rendelkezés vonatkozik, akkor a munkáltatónál tipikusnak tekinthet , legna-
gyobb létszámú munkavállalói csoportra vonatkozó válaszokat kérjük megadni.   

Kérjük, hogy lehet leg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és 
a borítékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els
öt karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (vagy bekari-
kázásával) megadni az adatokra és a kollektív szerz dés közzétételére vonatkozóan külön-külön. 

Az adatközlés a munkáltató kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.fmm.gov.hu  Párbeszéd  Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).
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KÉRJÜK, HOGY AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ 
ALÁBBIAK SZERINT SZÍVESKEDJENEK BEÍRNI: 

I. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

1. sor:  A munkáltatói érdekképviselet (adatlapot benyújtó intézmény) neve mellett a törzsszámot
(intézmény esetén és/vagy a PIR számot is) fel kell tüntetni. A költségvetési intézmény tel-
jes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvasható módon 
közölni. Törzsszám a munkáltató (érdekképviselet) KSH statisztikai jelz számának els
nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével.

PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben 
(önállóan gazdálkodó szervezeteknél utolsó 3 számjegye: 0) 

2. sor:  A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését 
kérjük olvasható módon közölni, pontos címmel, telefon és fax-számmal, e-mail címmel 
együtt (ágazati szakszervezet esetén – ha ismert – kérjük megadni a szakszervezet törzs-
számát is).

Amennyiben ágazati szakszervezet a szerz dés aláírója, kérjük – pontos megnevezéssel – 
közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik országos szakszervezeti szövetséghez tartozik. 
Ha a szerz désköt  fél munkahelyi szakszervezet (alapszervezet), kérjük megadni azt is, 
hogy közvetlenül melyik magasabb szint  (szakmai, ágazati, országos) szakszervezethez, 
vagy szakszervezeti szövetséghez tartozik (melyik szervezetnek tagja). 

3. sor:  1: új kollektív szerz dés (hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az 
esetben a hatálybalépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni).

5. sor:  Ebbe a sorba a kollektív szerz dés hatálya alá tartozó intézmények (munkáltatók) legjel-
lemz bb közös vonásának megnevezését kérjük olvashatóan beírni (pl: oktatás, egészség-
ügyi ellátás, X város és agglomerációjának intézményei, stb.).

A TEÁOR kód ennek megfelel en a legjellemz bb tevékenység száma. 

6. sor:  A „Jegyzék”-ben (3. oldal) felsorolt költségvetési intézményeknél a megállapodás megkö-
tését (módosítását, megsz nését) megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisz-
tikai állományi létszámát (szellemi és fizikai bontásban) kérjük beírni az érvényes KSH el -
írásoknak megfelel en. 

Jegyzék: Ezen kell felsorolni mindazon költségvetési intézményeket, amelyek a több munkáltatóra 
kiterjed  hatályú megállapodás részesei. 

Sorszám: folyamatos. 

Törzsszám: A költségvetési intézmény azonosítója, a KSH által kiadott statisztikai 
számjel (1-8 pozíciója megegyezik az adószám els  8 pozíciójával).

PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rend-
szerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél utolsó 3 számjegye: 0).

A költségvetési intézmény megnevezése. 

A költségvetési intézmény létszáma: a megállapodás megkötését megel z  hónap-
ban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma (szellemi és fizikai bon-
tásban). 

II. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS TARTALMI ELEMEI

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a Mt. 39. § (3) bekezdésében foglaltakhoz képest elté-
r  megállapodást (mely munkaadói, illetve munkavállalói szervezet milyen feltételekkel és 
módon gyakorolhatja a felmondás jogát),

2: nincs el írás. 

3. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: ha-
tározott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell 
a munkáltatónak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 



2006/30. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2403

4. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, 
felel s személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

5a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt.-ben foglaltakhoz képest 
további jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog).

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás  

5b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése)
szabályozó rendelkezések, 

2: nincsenek. 

6a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz -
dés (iroda, felszerelés, a törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás. 

6b. sor:  1: ha az Mt. 25. § (5) bekezdése alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti 
tisztségvisel k munkaid -kedvezményének pénzbeni megváltásáról 

2: nincs ilyen megállapodás. 

7. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint el nyben részesítési kötelezettséget a közal-
kalmazottak meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje közalkalmazotti jogviszonyban állók 
családtagjainak felvételére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte 
esetén, 

2: nincs szabályozás. 

9. sor:  1: ha van a közalkalmazotti jogviszony felmentési korlátozására vonatkozóan a kollektív 
szerz désben valamilyen szabály (ez esetben a 9a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 9a-b. sorok adatmez i üresen 
maradnak).

9a. sor: 1: ha a felmentési id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet
beosztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 

11. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Kjt. 59. § (3) bekezdésben és a (4) bekezdés a) pontjában 
szerepl  közalkalmazotti körre vonatkozóan a 6 havi (illetve 26 heti) munkaid keret alkal-
mazását írja el ,

2: nincs szabályozás, vagy a munkáltatóra a fenti rendelkezés nem alkalmazható. 

14. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels
határaként a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott évi 200 óránál kevesebb, 

2. ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  ha-
táraként 200 óránál több, de legfeljebb a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott legfeljebb évi 280 
órát, illetve az egészségügyi intézményekben az 1997. évi CLIV. törvény alapján a Kjt. 
59. § (5) bekezdésben meghatározott legfeljebb évi 400 órát tartalmazza, 

3: nincs szabályozás. 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés illetményrendszerre (illetmény, illetménykiegészítés, illetmény-
pótlék) vonatkozó el írásokat tartalmaz, a Kjt. 66-75. §-aiban, és/vagy az ágazati végrehaj-
tási rendeletekben foglalt illetményszabályokon túlmen en (ebben az esetben a III. adatla-
pot – az arra vonatkozó el írások szerint – ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni). 

17. sor:  1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs konkrét rendelkezés, vagy azonos a Kjt.-vel (az esedékesség évét követ en legké-
s bb június 30-ig).

20. sor:  1: Ha a képzés intézményi szint  költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanul-
mányi szerz désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás.
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22. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Kjt. 16. § (1) bek. alapján tartalmaz meghatározást a jóléti célú 
pénzeszközökre és/vagy ingatlanokra,

2: nincs szabályozás.

III. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZE

A III. rész az adatlap elválaszthatatlan fejezete, tehát a kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez 
az adatlap többi részével együtt minden esetben be kell küldeni. Kitölteni azonban csak akkor kell, ha
az adatlap II. része 16. sor kódmez jébe 1-es került, tehát a kollektív szerz dés tartalmaz az illet-
ményrendszerre vonatkozó szabályokat. Ebben az esetben is üresen kell hagyni az adatlap III. rész 1-
6. pontjai közül azokat, amelyekre vonatkozóan a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 
vagy a szabályozás a jogszabályban szerepl  mértékeket ismétli meg. A 7-12. pontokhoz tartozó kód-
mez t mindig ki kell tölteni. Ebb l következik, hogy amennyiben a kollektív szerz désben az illetmény-
rendszerrel kapcsolatban kizárólag olyan területeken történt szabályozás, amelyek az adatlap III. 
részében nem szerepelnek (pl. csak az illetménypótlékra jogosító munkaköröket tartalmazza a kollek-
tív szerz dés), az adatlap III. részében kizárólag a 7-12. sorok kódmez jébe kerülhet – mégpedig 
nemlegességet jelz  „2”-es - adat. 

1. sor:  Az illetménynövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját, továbbá az 
illetménynövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statisztikai 
állományi létszámára vetített, intézményi szinten számított – egész számra kerekített – %-
os mértékét kérjük beírni. Illetményen a Kjt. 66. §-ában megállapított javadalmazást kell ér-
teni. Nem számít a kollektív szerz dés szerinti illetményemelésnek, ha arra kizárólag a Kjt. 
illetménytáblázata szerinti bértételekre való kötelez  ráállás miatt, vagy a munkáltató egyol-
dalú döntése alapján került sor. E sorba tehát akkor kerülhet adat: 

a) ha a Kjt. illetmény táblázatai (a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete) változásának id pontjában 
az intézménynél a kollektív szerz dés alapján magasabb mérték  illetményemelésre 
kerül sor, mint amit a Kjt. kötelez en el ír. Ebben az esetben külön soron jelezni kell, 
hogy a teljes illetménynövelésb l mennyi származik a Kjt. illetménytáblázatainak válto-
zásából, vagy 

b) ha az intézménynél a kollektív szerz dés szerint a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete szerinti il-
letménytáblázat változásától eltér  id pontban (és attól függetlenül) kerül sor az il-
letmények növelésére. Ekkor a Kjt. illetménynövelésének hatásaként 0-t kell bejelölni. 

Visszamen leges hatályú illetménynövelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltün-
tetni. Ha az illetménynövelés a megállapodás szerint több ütemben valósul meg, akkor va-
lamennyi id pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések száza-
lékos mértékét is az els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az 
illetménynövelés Forint összegben került meghatározásra, azt kérjük %-os mértekre átszá-
mítani.

2a. sor:  E sor szerinti táblázatba (annak egyes celláiba) akkor kerülhet adat, ha az intézménynél a 
Kjt. 1. sz. mellékletében szerepl  hatályos összegeknél magasabb mértékben állapították 
meg a kollektív szerz désben az illetményeket. Amennyiben a megállapodás során szorzó-
számokat alkalmaztak, kérjük forintösszegre átszámítva megadni az illetményeket. 

2b. sor: A 2a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát 
kérjük feltüntetni. 

3a. sor:  Ebben a táblázatban a fels oktatási intézményekben oktatói, illetve a tudományos kutatói 
munkakört betölt  közalkalmazottak illetményét abban az esetben kell szerepeltetni, ha a 
kollektív szerz désben a Kjt. 2. számú melléklete figyelembe vételével meghatározott ga-
rantált illetménynél magasabb mértékr l állapodtak meg.

3b. sor:  A 3a. sor szerinti illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát 
kérjük feltüntetni. 
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4. sor:  A megfelel  adatmez be a további szakképesítésért járó illetménynövelésnek a Kjt. 66. § 
(2) és (3) bekezdésében szerepl nél magasabb (pl. 5% helyett 6%) – a kollektív szerz dés-
ben megállapított – mértékét kell a Kjt. 1. sz. melléklete, vagy – annak kitöltése esetén – a 
III. sz. adatlap 2/a. során szerepl  illetménytáblázat bértételei százalékában – egész szám-
ra kerekítve – megadni. 

5. sor:  Amennyiben az intézménynél a kollektív szerz désben sor került az illetménykiegészítés
Kjt. szerinti szabályozására, e sorban kérjük a 67. § (2) bekezdésében említett megoszlási 
viszonyszámot %-ban kifejezve, egész számra kerekítve beírni. 

6. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 71., 72. és 74. §-ban szerepl  mértékeket meghaladó, a 
kollektív szerz désben megállapított illetmény pótlékokat a Kjt. 69. §-a szerinti pótlékalap 
százalékában – egész számra kerekítve – kell megadni. 

7. sor:  Ha van a fizetési fokozatban várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó 
megállapodás akkor 1-et, ha nincs 2-t kell a kódmez be írni. 

8. sor:  1: ha a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján az ágazati végrehajtási rendeletekben szabályo-
zott illetménypótlék(ok)nál magasabb mértékeket állapítottak meg, 

2: magasabb mérték  pótlékot nem állapítottak meg a kollektív szerz désben. 

9. sor:  1: ha a Kjt. egészségügyi ágazatban történ  végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésében, szerepl ügyeleti díjaknál magasabb mértékeket 
állapítottak meg a kollektív szerz désben, 

2: magasabb mérték  ügyeleti díjat nem állapítottak meg.

10. sor:  A közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételei [ideértve a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 118. § (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítést is] a Kjt. 77. § (2) bekezdése szerint a kollektív szerz désben

1: szabályozásra kerültek, 

2: nem kerültek szabályozásra. 

11. sor:  1: abban a sorban, amelyre a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 

2: abban sorban, amelyre a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást. 

12. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a jutalmazásokra tartalmaz szabályozást, 

2: ha a kollektív szerz dés a jutalmazásokra nem tartalmaz szabályozást.

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK:

I-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:

Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@fmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269  
e-mail: illes.mate@fmm.gov.hu 

III. AZ ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZ:

ri János 
telefon:  (1) 472-8275, fax: 472-8279  
e-mail: ori.janos@fmm.gov.hu 
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5. számú melléklet a 3/2006. (III. 17.) FMM rendelethez

[5. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez]

FFooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii ééss MMuunnkkaaüüggyyii MMiinniisszzttéérriiuumm

BEJELENT  ADATLAP 

közigazgatási intézménynél
2006. évben megkötött, módosított vagy megsz nt

kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez 

Az adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyve 41/A. §-a alapján kötelez .

Adatszolgáltatók: azok a közigazgatási intézmények, amelyek 2006. évben kollektív szerz -
dést (beleértve annak módosítását, illetve megsz nését is) kötöttek. 

Az adatlapot egy példányban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
címére: 1243 Budapest, Pf. 580  

kell megküldeni a kollektív szerz dés aláírását követ  harminc napon belül. 

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet képviseletében munkáltató képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat
A kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy az adatlapokon közölt információkat és a 
letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a 
kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, érdekegyeztetéshez és az államigazgatás 
részére – a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásával – felhasználhassa

Igen Nem 

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS 

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

2307-1/………/2006. 

Melléklet:

ksz.

Megjegyzés: 

A kitöltésért felel s
neve:  ........................................... 
beosztása:  ........................................... 
telefon:  ........................................... 
fax:  ........................................... 
e-mail:  ........................................... 

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a kollektív szerz dés és a szerz d  felek adatairól 

1. A közigazgatási intézmény 
törzsszáma: PIR száma:        

neve:

címe: 

utca, házszám: 

2. Szakszervezet(ek)          

a. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

b. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

c. neve:

címe: 

utca, házszám: 

telefon:         fax: e-mail:

szakmai/ágazati szakszervezet, szakszervezeti szövetség; országos szakszervezeti

 szövetség neve:  

3. A bejelentés tárgya: új szerz dés kötése (1), módosítása (2), megsz nése (3):

A szerz déskötés (módosítás) . . hatálybalépés ideje: . .

4. A szerz dés id tartama: határozatlan (1), határozott (2) idej :

ha határozott idej  a kollektív szerz dés, annak lejárata: . .

5. Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:    f
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz dés tartalmi elemei 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

1. Rendelkezés a szerz dés törvényt l eltér  felmondási idejére vonatkozóan: van (1); nincs (2):

a. ha igen, a felmondási id : 3 hónapnál hosszabb (1); 3 hónapnál rövidebb (2):

2. Rendelkezés a szerz dés módosításakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. A szerz d  felek együttm ködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás: van (1); nincs (2):

4. A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések

a. az Mt.-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2):

b. a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2):

5. A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések

a. m ködési feltételek biztosításáról: van (1); nincs (2):

b. a szakszervezeti tisztségvisel k munkaid -kedvezmény megváltásáról: van (1); nincs (2):

A TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére,  

azonos feltételek megléte esetén a munkaviszonnyal összefüggésben: van (1); nincs (2):

7. A próbaid : az Mt.-nél hosszabb [31 nap-3 hónap] (1); az Mt.-nél rövidebb [30 nap alatt] (2);  

nincs szabályozás (3):

8. A munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tételes felmondási korlátozás: van (1); nincs (2):

b. beosztási kategóriánként változó felmondási id : van (1); nincs (2):

c. a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmondási id vel egyenl  (1);  

egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3):

9. A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1); nincs szabályozás (2):

10. A rendkívüli felmondásra okot adó körülményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

11. A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2):

12. A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

13. Munkaid keret alkalmazása van (1); nincs (2):

a. több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: igen (1); nem (2):

b. ha igen, a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára alkalmazott munkaid keret:

c. az alkalmazott munkaid kerettel érintett munkavállalói létszám (f ):      

14. Munkarendre vonatkozó szabályok  

a. a többm szakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók   

beosztásának rendjére: van (1); nincs (2):

b. az osztott munkarendben dolgozókra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

15. Pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb havonta (1); nincs szabályozás (2):

b. ha van, a pihen nap kiadása: összevontan legfeljebb 6 havonta (1); nincs szabályozás (2):

16. Átirányításra, kiküldetésre és más munkáltatónál történ  munkavégzésre (kirendelésre)

együttesen határozza meg az id tartamot: igen (1); nem (2): 

17. a 16. sor igen az együttes id tartam évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 

18 ha a 16. sor nem 

a. az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 

b. a kiküldetés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 

c. a kirendelés id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2): 
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19. A rendkívüli munka elrendelésének formájára vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

20. Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértéke:  

200 óra, vagy annál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); nincs szabályozva (3):

21. Az elrendelhet  legmagasabb mérték  

a. készenlétre havi 168 óránál: kevesebb (1); több (2); nincs szabályozva (3):

b. ügyeletre évi: 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); nincs szabályozva (3):

22. A munka díjazására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

23. Rendelkezés a munkabér kifizetésének  

a. módjára: van (1); nincs (2):

b. esedékességére: van (1); nincs (2):

24. Szabadságra vonatkozó szabályok  

a. kiadásának rendjére: van (1); nincs (2):

b. pótszabadságra: van (1); nincs (2):

c. rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet  mértékr l: van (1); nincs (2):

25. Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

26. Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

27. Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

a. tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2):

b. munkaid -kedvezményre nem iskolai rendszer  képzés esetén: van (1); nincs (2):

28. Jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása: van (1); nincs (2):

29. A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

30. Étkezési hozzájárulás: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);  

étkezési utalvány adómentes határ felett (3); nincs el írás (4); egyéb (5):

31. Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2);nincs (3):

32. Üdülési hozzájárulás: van (1); nincs (2):

33. Kötelez  mértéket meghaladó magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

34. Önkéntes magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: van (1); nincs (2):

35. A kártérítési felel sség szabályozása:  

a. a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés fels  határának   

felemelésére: van (1); nincs (2):

b. a leltárfelel sség megállapítására irányuló eljárás részletes szabályaira: van (1); nincs (2):

c. közvetlen kártérítésre kötelezésre: van (1); nincs (2):

36. Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás  

a. fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2):

b. n kre: van (1); nincs (2):

c. megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: van (1); nincs (2):

d. egyéb munkavállalói körre: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

37. Kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

38 Munkaügyi jogvitával kapcsolatban: van (1); nincs (2):

39. Rendelkezés sztrájk esetére: van (1); nincs (2):

40. Konfliktusok rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3): 
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bér-megállapodási elemei 

1. Az el z  évi bruttó átlagkereset (Ft/f /hó)      

2. Az el z  év december 31-én érvényes minimálbér (Ft/hó)      

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

3. Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik:

Az átlagkereset-növelés mértéke (%)  ,

Alapbérnövelés 
4. Az alapbérnövelés végrehajtásának id pontja(i): mértéke %-ban

. .  ,

. .   ,

Minimálbér 
5. A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének id pontja(i): mértéke: Ft/f /hó

. .

. .

 vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám (%)

 vagy: több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés szerinti minimál bérre megállapított
szorzószám (%)

Garantált bérminimumok 
6. Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás 

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,
7. Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás 

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,

– hatálybalépés dátuma  .  .  mértéke 0-2 év gyakorlati id :  ,

legalább 2 év gyakorlati id :  ,

Bértarifa  

8. A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul

a. a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendeletben foglalt besorolási rendszer:

b. a közigazgatási intézménynél kötött kollektív szerz dés szerint a MüM rendelet mellékletében  
foglalttól részletesebb csoportokat meghatározó besorolási rendszer: 

c. több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés részeseként a MüM rendelet mellékleté-
ben foglalttól eltér  besorolási feltételeket és csoportokat meghatározó besorolási rendszer: 
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BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

kód
összlétszám

(f )
összesb l n

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó) kód

összlétszám
(f )

összesb l n
(f )

alsó érték 
(Ft/f /hó)

11            38       

12            41       

21            42       

22            51       

23            52       

31            53       

32            54       

33            55       

34            56       

35            57       

36            58       

37            

9. A bértarifa hatálybalépésének id pontja:     .  .

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT TOVÁBBI BÉRELEMEK

10. Megállapodás további bérelemekre 

a. m szakpótlékokra: van (1); nincs (2):

b. rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2):

c. készenlét díjazására: van (1); nincs (2):

d. ügyelet díjazására: van (1); nincs (2):

e. átirányítás díjazására: van (1); nincs (2):

f. az Mt.-ben nem szerepl  egyéb pótlékokra: van (1); nincs (2):

11. Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról 

a. ösztönz  bérr l: van (1); nincs (2):

b. garantált bérr l: van (1); nincs (2):

c. egyéb: van (1); nincs (2):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

12. A foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege: 

13. A létszámcsökkentés megállapodás szerinti mértéke (%): ,
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
közigazgatási intézménynél kötött kollektív szerz dés nyilvántartásba vételére szolgáló  

adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Közigazgatási intézménynél kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a 
Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak figyelembevételével kötött meg a 
köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) hatálya alá tartozó munkáltató és 
a szakszervezet(ek). (Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kapcsolatos minden megálla-
podás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az adatszolgáltatásnak 
– az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval való egyéni 
megállapodás.) 

Új kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerz d  felek els  ízben, vagy a 
korábbi kollektív szerz dés lejárta után kötnek. 

A kollektív szerz dés módosítása: a kollektív szerz dés hatálybalépését követ en minden további 
megállapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy 
új szabályok bevonására irányul, akkor is, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerz -
dés személyi hatályát változtatja, vagy id beli hatályát hosszabbítja meg. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai szerin-
ti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, vala-
mint megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni. 

Kérjük, hogy lehet leg a közigazgatási intézmény adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek 
használni, és a borítékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés bejelentése”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els
öt karakterét kell beírni. 

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázá-
sával) megadni. 

Az adatközlés a munkáltató kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról:  
(http://www.fmm.gov.hu  Párbeszéd   Kollektív szerz dések  Nyilvántartási rendszer).

Az egyes sorokhoz tartozó kódmez be a kódszámokat az alábbiak szerint kell beírni: 

I. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

1. sor:  A törzsszám a közigazgatási intézmény statisztikai jelz számának els  nyolc számjegye 
(megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével). A közigazgatási intézmény teljes, a 
kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvasható módon közölni. 

2. sor:  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük 
olvasható módon közölni, a telefon és faxszámmal együtt, illet leg ha a szerz dést köt
szakszervezet székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kér-
jük feltüntetni. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet közvetlenül melyik 
magasabb szint  (szakmai, ágazati, országos) szakszervezethez, vagy szakszervezeti szö-
vetséghez tartozik (melyik szervezetnek tagja). 

3. sor:  1: új kollektív szerz dés (hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

2: módosítás (a módosítás hatálybalépésének id pontját is kérjük beírni),

3: ha a kollektív szerz dés hatálya lejárt, felmondták, vagy hatálya megsz nt (ebben az 
esetben a hatálybalépés napjaként a lejárat – megsz nés – napját kérjük feltüntetni).
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4. sor:  1: ha szerz dés határozatlan idej ,

2: határozott id re kötött kollektív szerz dés (ebben az esetben a szerz dés lejártának – 
megsz nésének – id pontját is kérjük beírni).

5. sor:  A megállapodás megkötését (módosítását, megsz nését) megel z  hónapban – az Mt. 
hatálya alá tartozó – alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámát kérjük be-
írni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en (egész számra kerekítve). 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS TARTALMI ELEMEI

Minden bejelentéskor ki kell tölteni a kérdés mellett található kódmez k oszlopának minden 
elemét.

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan az Mt.-t l eltér  el -
írást tartalmaz, 

2: ha azonos az Mt. el írásával, vagy konkrét szabályozás nincs (ebben az esetben az 1a. 
sor üresen marad).

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl. hatá-
rozott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x hónappal kezdeményezni kell a 
munkáltatónak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3. sor:  1: ha szerepel szabályozás a szerz d  felek kapcsolatrendszerére (egyeztet  bizottság, 
felel s személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerz d  felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás. 

4a. sor:  1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt.-ben foglaltakhoz képest 
további jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog),

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás. 

4b. sor:  1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határid k, eljáró személyek megnevezése)
szabályozó rendelkezések, 

2: nincsenek. 

5a. sor:  1: ha a szakszervezetek m ködési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerz -
dés (iroda, felszerelés, törvényit l eltér  munkaid -kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás. 

5b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) bek. alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvi-
sel k munkaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás. 

6. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az egyenl  bánásmódról és az esélyegyenl ség biztosításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 23. §-a szerint tartalmaz el nyben részesítési kötelezettsé-
get a munkavállalók meghatározott körére (pl. a hosszabb ideje munkaviszonyban állók 
családtagjainak felvételére, tanulmányi szerz dés kötésére stb.) azonos feltételek megléte 
esetén, 

2: nincs szabályozás. 

7. sor:  3: akkor is, ha a próbaid  azonos az Mt. el írásával.

8. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen 
szabály (ez esetben a 8/a-c sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 8a-c. sorok adatmez i üresen ma-
radnak).

8a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munka-
viszonyban lév k stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

8b. sor: 1: ha a felmondási id  szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezet
beosztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás. 
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10. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl. azok tételes felso-
rolása),

2: ha nincs szabályozás. 

12. sor:  1: amennyiben a kollektív szerz dés a foglalkoztatás szintjére vonatkozó valamilyen megál-
lapodást tartalmaz (ebben az esetben az adatlap III. részének 11-12. kérdésére is választ 
kérünk),

2: nincs szabályozás. 

13. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonat-
kozóan el írást tartalmaz (ebben az esetben a 13a-c. kérdésekre is választ kell adni). 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 13. a - c kérdések üresen maradnak).

13a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend sze-
rint,

2: nincs el írás (ebben az esetben a 13b-c. sorok üresen maradnak).

13b. sor: a munkavállalók legnagyobb részét felölel  kategóriára a munkaid keret:

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

2: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) több, de legfeljebb 6 hónap (illetve 26 hét), 

3: éves (illetve 52 heti). 

15. sor:  1: ha a kollektív szerz dés az Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 15a és 15b kérdésekre is választ kell adni). 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 15a és 15b kérdések üresen maradnak).

15a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben vagy egész-
ben) összevontan adja ki a pihen napot, 

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

15b. sor: 1: ha van a munkáltatónál az Mt. 124. § (4) bekezdésben meghatározott munka-
kör és valamelyikre a legfeljebb 6 havonta összevontan kiadható pihen id t al-
kalmazzák, 

2: nincs ilyen munkakör vagy nem rendelkeznek a pihen id  kiadásáról, 

16. sor:  1: ha az Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés 
együttesen határozza meg az id tartamot,

2: ha az Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés kü-
lön-külön határozza meg az id tartamot.

17. sor:  1: ha a 16. sorba 1 került, és az együttes id tartam évi 110 munkanapnál kevesebb, 

2: ha a 16. sorba 1 került, és az együttes id tartam az évi 110 munkanapot meghaladja. 

18a-c. sorok: 

1: ha a 16. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál kevesebb, 

2: ha a 16. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál több. 

19. sor:  1: ha a kollektív szerz dés alaki kötöttséghez köti a rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

2: nincs el írás. 

22. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás van (ez esetben a III. 
sz. adatlapot is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot – az el z  évi átlagkereset és a  
minimálbér rovatok kivételével – üresen kell megküldeni).

23a. sor: 1: a kollektív szerz dés a munkabér kifizetésének módját el írja (pl. bankszámlára történ
utalás, készpénz),

2: nincs rendelkezés. 

23b. sor: 1: ha kollektív szerz dés az Mt. 155. § (3) bekezdéséhez (a tárgyhót követ  10. nap) képest 
eltér  határid t állapít meg, 

2: nincs. 
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24a. sor: 1: van (az esedékesség évét követ en legkés bb december 31-ig),

2: nincs rendelkezés. 

24b. sor: 1: van az Mt.-hez képest további pótszabadságra jogosító körülmény(ek), illetve az ott 
meghatározott mértéket meghaladó pótszabadság, 

2: nincs. 

24c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél 
nagyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

2: nincs. 

27. sor:  1: ha a képzés vállalati költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szer-
z désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 27a-b. sorok üresen maradnak). 

27b. sor: 1: a nem iskolai rendszer  képzésben résztvev  munkavállalóknak a kollektív 
szerz dés munkaid -kedvezményt ír el [Mt. 115. § (5) bek.],

2: nincs rendelkezés. 

28. sor:  1: ha a jóléti célú pénzeszközök és ingatlanok meghatározása a kollektív szerz désben 
szerepel [Mt. 65. § (1) bek],

2: nincs meghatározva.

29. sor:  1: van megállapodás a szociális, jóléti juttatások éves költségkeretének összegére, vagy 
annak valamilyen gazdálkodási mutatóhoz való viszonyára (Mt. 165. §),

2: nincs.

III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉR-MEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni ha a II-es adatlapon a 12. és/vagy 22. sorban a foglalkoztatás-
ra és/vagy a munka díjazására vonatkozó kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kér-
jük, amelyekre a megállapodás, illetve annak módosítása kiterjed.

1. sor:  Az adatlap 3. sorában megjelölt évet megel z , illetve ennek hiányában a 4, 5, 6, 7, vagy 
8-as sorokban szerepl  hatálybalépés id pontjaként beírt dátum évszámát megel z  évben 
alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset
egy havi összegét kérjük beírni. Amennyiben az el z  évhez képest szervezeti változás tör-
tént, úgy annak megfelel en az átlagkereseti adatot korrigálni kell.  

2. sor:  A közigazgatási intézménynél az el z  év december 31-én érvényes minimálbér összegét 
kérjük beírni, akár a jogszabály szerinti országos minimálbért alkalmazták, akár a közigaz-
gatási intézménynél kötött kollektív szerz dés alapján ennél magasabb összeg t.

Átlagkereset növelés 

3. sor:  Azt az évet kérjük beírni, amelyre az átlagkereset növelés vonatkozik, valamint annak – egy 
tizedes pontossággal, a közigazgatási intézmény szintjén számított – százalékos mértékét. 

Alapbérnövelés 

4. sor:  Az alapbérnövelés végrehajtásának kollektív szerz désben rögzített id pontját (id pontjait), 
továbbá az alapbérnövelés ezen id pontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos 
statisztikai állományi létszámára vetített százalékos mértékét kérjük beírni. Visszamen le-
ges hatályú alapbéremelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. Ha az 
alapbérnövelés több ütemben valósul meg, akkor valamennyi id pontra vonatkozó adatot 
kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az els  emelés vetí-
tési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az alapbéremelés Ft összegben került 
meghatározásra, azt kérjük a szervezetre vonatkozóan százalékos mértékre átszámítani. 

Minimálbér 

5. sor:  A kollektív szerz dés szerinti minimálbér hatálybalépésének az id pontját és havi Ft össze-
gét kérjük feltüntetni. Amennyiben a szerz dés több emelést is rögzít, úgy valamennyi id -
pontot és összeget kérjük közölni. Ha órabérben történt a megállapodás, azt – havi 173,8 
óra figyelembevételével – kérjük havibérre átszámítva megadni. Ha a minimálbér nem Ft 
összegben, hanem az országos minimálbérre vetített szorzószámmal került meghatározás-
ra, úgy a megfelel  sorban a szorzószámot egész százalékban kifejezve kérjük megadni. 
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Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2005. november 25-ei, a 2006-2008. évekre szóló megállapo-
dása új elemként vezeti be a munkakör betöltéséhez szükséges, iskolai végzettséghez, szakképzett-
séghez és gyakorlati id höz kötött garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en új adatként kerültek 
az adatlapra a garantált bérminimumokhoz kapcsolódó megállapodási elemek: 

6. sor   Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a középfokú iskolai végzettséghez, szakkép-
zettséghez kötött munkakörben dolgozó munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó 
megállapodást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma, 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ
%-os mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konk-
rét megállapodásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha 
gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni 
a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen marad. 

7. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséghez, szakképesí-
téséhez kötött munkakört betölt  munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megál-
lapodást, akkor azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma, 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l függ
%-os mértékeket kérjük feltüntetni minden esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konk-
rét megállapodásban esetleg abszolút összeg, vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha 
gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni 
a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen marad. 

Bértarifa 

8. sor:  Kérünk 1-est írni abba a kódmez be, amely a közigazgatási intézménynél alkalmazott beso-
rolási rendszert jelzi. A másik két kódmez  üresen marad. 

A táblázat kitöltésével kell megadni az egyes tarifa kategóriákra – az adatlap I./7. pontjá-
ban közölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, valamint ezen belül a n i
munkaer k számát, továbbá a – közigazgatási intézménynél kötött – megállapodás alapján 
az alsó értékeket (Ft/f /hó) az ágazatközi besorolási rendszerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) 
MüM rendelet szerinti azonosító kódszámokra. Amennyiben a közigazgatási intézmény 
nem a MüM rendelet szerinti besorolási rendszert használja, azt meg kell feleltetni a 
rendelet szerintinek.

9. sor:  A bértarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének dátumát kérjük feltüntetni. 

További bérelemek 

10a-g. sorok: Ezen sorokban a bérelemekr l kérünk tájékoztatást, mégpedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást. 

11a-c. sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékoztatást, 
mégpedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz szabályozást, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást. 
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Foglalkoztatási megállapodás 

12. sor:  Amennyiben a II. adatlap 12. sor kódmez jébe 1-es került, akkor a foglalkoztatásra vonat-
kozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a III. adatlap 13. sorát is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás 

13. sor:   A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi 
átlaglétszámhoz viszonyítva. 

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK: 

I-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:

Madár Gyula 
telefon: (1) 472-8265; fax: (1) 472-8269 
e-mail: madar.gyula@fmm.gov.hu 

Illés Máté 
telefon: (1) 472-8266; fax: (1) 472-8269  
e-mail: illes.mate@fmm.gov.hu 

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:

Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279  
e-mail: szamoskozi.erzsebet@fmm.gov.hu 



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

20/2006. (III. 17.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege

társfinanszírozásában megvalósuló
agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes szabályairól  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dés c) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló

150/2004. (X. 12.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép hatályba.

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

a) a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 13.  §-a és melléklete,

b) a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
107/2005. (XI. 24.) FVM ren de let 6.  §-ának (1) és
(2) bekezdése, továbbá 1. és 2. számú melléklete.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 20/2006. (III. 17.) FVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 150/2004. (X. 12.) FVM ren de let hez]

Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában engedélyezett növényvédõ
szerek közül használható, illetve tiltott növényvédõ szer hatóanyagok jegyzéke

aa) Az alap szin tû szán tó föl di cél prog ram ban nem hasz nál ha tó nö vény vé dõ szer ha tó anya gok

õszi búza árpa ku ko ri ca nap ra for gó rep ce

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

fe nit ro ti on
fo rát

kar bo fu rán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

fe nit ro ti on
fo rát

ka bo fu rán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

fe nit ro ti on
fo rát

kar bo fu rán
kar bo szul fán
klór pi ri fosz*

ter bu fosz

fo rát
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

fe nit ro ti on
kar bo fu rán

klór pi ri fosz****

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

gli fo zát**
klór szulf uron

gli fo zát**
klór szulf uron

at ra zin
gli fo zát***

gli fo zát***



meg jegy zés * Csak ku kur bi ta cin nal kom bi nál va hasz nál ha tó.
** Hasz ná la ta ki zá ró lag ve tés elõtt és tar ló ke ze lés re en ge dé lye zett.

*** Ál lo mány szá rí tás cél já ra hi das trak tor ral, vagy légi úton ki jut tat va. Légi ki jut ta tás ese tén kö te le zõ 
30 g/ha di qu at-di bro mid hoz zá adá sa a tank ke ve rék hez.

**** Ki zá ró lag õsszel, egy al ka lom mal ki jut tat va.

bur go nya cu kor ré pa lu cer na szó ja bor só

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

fo rát
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klórf lu a zu ron
klór pi ri fosz

me ti la zin fosz
ter bu fosz

fe nit ro ti on
fo rát

kar bo fu rán
kar bo szul fán
me ti la zin fosz
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

fe nit ro ti on fo rát
kar bo fu rán
ter bu fosz

fe nit ro ti on
klór pi ri fosz

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

gli fo zát

ab) A ta nyás gaz dál ko dás cél prog ram ban nem hasz nál ha tó nö vény vé dõ szer ha tó anya gok

õszi búza árpa ku ko ri ca nap ra for gó rep ce

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

kar ben da zim
klór ta lo nil
man ko ceb
me ti ram

pro qu i na zid

kar ben da zim
klór ta lo nil
man ko ceb
me ti ram

pro qu i na zid

kar ben da zim kar ben da zim

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

en do szul fán
fe nit ro ti on

fo rát
kar bo fu rán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

en do szul fán
fe nit ro ti on

fo rát
ka bo fu rán

klór pi ri fosz
oxi de me ton-me til

ter bu fosz

en do szul fán
fe nit ro ti on

fo rát
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klór pi ri fosz*

ter bu fosz

fo rát
fo sza lon

kar bo fu rán
kar bo szul fán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

en do szul fán
fe nit ro ti on
fo sza lon

kar bo fu rán
klór pi ri fosz

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

2,4-D
gli fo zát**

klór szulf uron
tri a szul fu ron

di kam ba
met szul fu ron-me til

flu pir szul fu ron-
me til-szo di um

2,4-D
gli fo zát**

klór szulf uron
tri a szul fu ron

di kam ba
met szul fu ron-me til

flu pir szul fu ron-
me til-szo di um

2,4-D
at ra zin

gli fo zát**
di kam ba

di qu at-di bro mid***
flu met szu lam

ima za mox
ti fen szul fu ron-me til

gli fo zát**
alak lór
bi fe nox

di qu at-di bro mid***
glu fo zi nát-

am mó ni um***
bro mo xi nil***

di qu at-di bro mid***
glu fo zi nát-

am mó ni um***
bro mo xi nil***

meg jegy zés * Csak ku kur bi ta cin nal kom bi nál va hasz nál ha tó.
** Hasz ná la ta ki zá ró lag ve tés elõtt és tar ló ke ze lés re en ge dé lye zett.

*** Föl di gép pel ki jut tat ha tó.
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bur go nya cu kor ré pa lu cer na szó ja bor só

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

kar ben da zim kap tán kar ben da zim kar ben da zim

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

en do szul fán
forát

fo sza lon
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klórf lu a zu ron
klór pi ri fosz

me tam-nát ri um
me ti la zin fosz

ter bu fosz

en do szul fán
fe nit ro ti on

fo rát
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klór pi ri fosz

me ti la zin fosz
oxi de me ton-me til

ter bu fosz

en do szul fán
fe nit ro ti on
fo sza lon

ci he xa tin
fo rát

kar bo fu rán
ter bu fosz

fe nit ro ti on
klór pi ri fosz

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

di qu at-di bro mid di qu at-di bro mid*
di uron

ti fen szul fu ron-me til
glu fo zi nát-

am mó ni um*

gli fo zát
di qu at-di bro mid*

ima za qu in
ti fen szul fu ron-me til

glu fo zi nát-
am mó ni um*

di qu at-di bro mid*
glu fo zi nát-

am mó ni um*

meg jegy zés * Föl di gép pel ki jut tat ha tó.

ac) Az Ér zé keny Ter mé sze ti Te rü le te ken al kal maz ha tó szán tó föl di nö vény ter mesz té si cél prog ra mok ban nem hasz -
nál ha tó nö vény vé dõ szer ha tó anya gok

õszi búza árpa ku ko ri ca nap ra for gó rep ce

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

kar ben da zim
klór ta lo nil
man ko ceb
me ti ram

tio fa nát-me til
TMTD

pi ko xist ro bin***
azo xist ro bin***

pro qu i na zid

kar ben da zim
klór ta lo nil
man ko ceb
me ti ram

tio fa nát-me til
TMTD

pi ko xist ro bin***
azo xist ro bin***

pro qu i na zid

TMTD TMTD
kar ben da zim

kar ben da zim

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fe nit ro ti on
fo rát

kar bo fu rán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

zé ta-ci per met rin

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fe nit ro ti on
fo rát

ka bo fu rán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

zé ta-ci per met rin

al fa met rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fe nit ro ti on
fo rát

kar bo fu rán
kar bo szul fán
klór pi ri fosz*

pi ri mi fosz-me til
ter bu fosz

zé ta-ci per met rin

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
fo rát

fo sza lon
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

al fa met rin
cink-fosz fid
ci per met rin
dik lór fosz

en do szul fán
esz fen va le rát

fe nit ro ti on
fo sza lon

kar bo fu rán
klór pi ri fosz

pi ri mi fosz-me til
zé ta-ci per met rin

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

2,4-D
gli fo zát**

klór szulf uron
tri a szul fu ron

di kam ba
met szul fu ron-me til

flu pir szul fu ron-
me til-szo di um

2,4-D
gli fo zát**

klór szulf uron
tri a szul fu ron

di kam ba
met szul fu ron-me til

flu pir szul fu ron-
me til-szo di um

2,4-D
at ra zin

gli fo zát**
di kam ba

di qu at-di bro mid
flu met szu lam

ima za mox
ti fen szul fu ron-me til

alak lór
gli fo zát**
bi fe nox

di qu at-di bro mid
glu fo zi nát-
am mó ni um
bro mo xi nil

di qu at-di bro mid
klo ma zon
glu fo zi nát-
am mó ni um
bro mo xi nil
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meg jegy zés * Csak ku kur bi ta cin nal kom bi nál va hasz nál ha tó.
** Hasz ná la ta ki zá ró lag ve tés elõtt és tar ló ke ze lés re en ge dé lye zett.

*** Éven te egy al ka lom mal, a zász lós le vél meg je le né se elõtt jut tat ha tó ki.

bur go nya cu kor ré pa lu cer na szó ja bor só

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

tio fa nát-me til kar ben da zim
tio fa nát-me til

kar ben da zim kar ben da zim

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin
en do szul fán
esz fen va le rát

fo rát
fo sza lon
fosz ti a zat

kar bo fu rán
kar bo szul fán
klórf lu a zu ron
klór pi ri fosz

me tam-nát ri um
me ti la zin fosz

oxa mil
ter bu fosz

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fe nit ro ti on
fo rát

kar bo fu rán
kar bo szul fán
klór pi ri fosz

me ti la zin fosz
oxi de me ton-me til

ter bu fosz
zé ta-ci per met rin

cink-fosz fid
di me to át

en do szul fán
fe nit ro ti on
fo sza lon
me to mil

ci he xa tin
cink-fosz fid
dik lór fosz

fo rát
kar bo fu rán
ter bu fosz

cink-fosz fid
dik lór fosz
di me to át

esz fen va le rát
fe nit ro ti on
klór pi ri fosz

me to mil
tef lut rin

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

di qu at-di bro mid
klo ma zon

di qu at-di bro mid
di uron

ti fen szul fu ron-me til
glu fo zi nát-
am mó ni um

gli fo zát
di qu at-di bro mid

ima za qu in
ti fen szul fu ron-me til

klo ma zon
glu fo zi nát-
am mó ni um

di qu at-di bro mid
klo ma zon
glu fo zi nát-
am mó ni um

b) Az in teg rált szán tó föl di nö vény ter mesz té si cél prog ram ban nem hasz nál ha tó nö vény vé dõ szer ha tó anya gok

õszi búza árpa ku ko ri ca nap ra for gó rep ce

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

flut ri a fol
flu zi la zol

pi ko xist ro bin****

flut ri a fol
flu zi la zol

pi ko xist ro bin****

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fo rát
kar bo fu rán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

zé ta-ci per met rin

al fa met rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fo rát
ka bo fu rán

klór pi ri fosz
oxi de me ton-me til

ter bu fosz
zé ta-ci per met rin

al fa met rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fo rát
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klór pi ri fosz*

ter bu fosz
zé ta-ci per met rin

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
fo rát

kar bo fu rán
kar bo szul fán
klór pi ri fosz

oxi de me ton-me til
ter bu fosz

al fa met rin
cink-fosz fid
ci per met rin
en do szul fán
esz fen va le rát
kar bo fu rán
klór pi ri fosz

zé ta-ci per met rin

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

gli fo zát**
klór szulf uron

gli fo zát**
klór szulf uron

at ra zin
flu met szu lam
gli fo zát***

gli fo zát***
alak lór

meg jegy zés * Csak ku kur bi ta cin nal kom bi nál va hasz nál ha tó.
** Hasz ná la ta ki zá ró lag ve tés elõtt és tar ló ke ze lés re en ge dé lye zett.

*** Ál lo mány szá rí tás cél já ra hi das trak tor ral vagy légi úton ki jut tat va. Légi ki jut ta tás ese tén kö te le zõ 
30 g/ha di qu at-di bro mid hoz zá adá sa a tank ke ve rék hez.

**** Éven te egy al ka lom mal, a zász lós le vél meg je le né se elõtt jut tat ha tó ki.
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bur go nya cu kor ré pa lu cer na szó ja bor só

gom ba ölõ szer
ha tó anya gok

ro var ölõ szer
ha tó anya gok

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin
en do szul fán
esz fen va le rát

fo rát
fosz ti a zat

kar bo fu rán
kar bo szul fán
klórf lu a zu ron
klór pi ri fosz

me tam-nát ri um
me ti la zin fosz

oxa mil
ter bu fosz

bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fo rát
kar bo fu rán

kar bo szul fán
klór pi ri fosz

me ti la zin fosz
oxi de me ton-me til

ter bu fosz

cink-fosz fid
di me to át
me to mil

ci he xa tin
cink-fosz fid
dik lór fosz

fo rát
kar bo fu rán
ter bu fosz

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin
del ta met rin
dik lór fosz

esz fen va le rát
en do szul fán
fe nit ro ti on
klór pi ri fosz

me to mil

gyom ir tó szer
ha tó anya gok

c) Az in teg rált zöld ség ter mesz tés ben fel hasz nál ha tó nö vény vé dõ szer hatóanyagok

Ká posz ta fé lék zöld sár ga

ve tõ mag csá vá zás ip ro di on
kap tán
TMTD

tõ- és gyö kér rot ha dás,
pa lán ta dõ lés

TMTD ftá li mid szár ma zé kok:
fol pet**

pe ro nosz pó ra azo xist ro bin
réz hid ro xid

réz oxid
réz oxi klo rid

réz szul fát

ftá li mid szár ma zé kok:
kap tán**

di ti o kar ba má tok és kom bi ná ci ó ik:
man ko ceb**

man ko ceb** + réz oxi klo rid

liszt har mat kén

ta laj la kó
kár te võk

di a zi non
fe nit ro ti on + ma lat ion

tef lut rin

ló tü csök fe nit ro ti on + ma lat ion

her nyó kár te võk,
föl di bol hák

Ba cil lus thu rin gi en sis v. Kurs ta ki
in do xa karb
lu fe nu ron
spi no zád*

tef lu ben zu ron
ti a me to xám

Tri chog ram ma pin toi + T. eva nes cens

di a zi non*
di me to át*

klór pi ri fosz-me til*
ma lat ion*

le vél tet vek di a zi non*
di me to át*
ma lat ion*

pi ri mi karb**
ti a me to xám**
tri a za mát**

gyom nö vé nyek flu a zi fop-P-bu til trif lu ra lin*
pen di me ta lin*
nap rop amid*
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egyéb eto xi lált mon tán sav
po li ak ril amid-po li ak ril sav-ko po li mer

vas-III-hid ro xi-komp lex
al kil-aril-po li eto xi-eta nol

fe hér je-cink-komp lex
trok lo sen-Na

meg jegy zés * Ki zá ró lag fel sõ fo kú nö vény vé del mi ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak ta nács adó írás be li 
ja vas la tá ra al kal maz ha tók. Az így jel zett ha tó anya gok kal (a ha tó anyag cso port más

tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) leg fel jebb 
2 ke ze lés vé gez he tõ a te nyész idõ szak ban.

** E ha tó anya gok (a ha tó anyag cso port más tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó
cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) össze sen 3 al ka lom mal hasz nál ha tók a

te nyész idõ szak ban.

Fok hagy ma zöld sár ga

ve tõ mag csá vá zás man ko ceb
tio fa nát-me til

TMTD

gom ba be teg sé gek azo xist ro bin
kén

man ko ceb**

ta laj la kó kár te võk di a zi non
fe nit ro ti on + ma lat ion

tef lut rin

ló tü csök fe nit ro ti on + ma lat ion

ál la ti kár te võk
(lomb kár te võk)

di me to át*
fe nit ro ti on*

gyom nö vé nyek pen di me ta lin
S-me to lak lór

egyéb eto xi lált mon tán sav
po li ak ril amid-po li ak ril sav-ko po li mer

vas-III-hid ro xi-komp lex
al kil-aril-po li eto xi-eta nol

fe hér je-cink-komp lex
trok lo sen-Na

pi no lén

meg jegy zés * Ki zá ró lag fel sõ fo kú nö vény vé del mi ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak ta nács adó írás be li 
ja vas la tá ra al kal maz ha tók. Az így jel zett ha tó anya gok kal (a ha tó anyag cso port más

tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) leg fel jebb 
2 ke ze lés vé gez he tõ a te nyész idõ szak ban.

** E ha tó anya gok (a ha tó anyag cso port más tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó
cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) össze sen 3 al ka lom mal hasz nál ha tók a

te nyész idõ szak ban.

Vö rös hagy ma zöld sár ga

ve tõ mag, sza po rí tó anyag csá vá zás hi me xa zol
kap tán

man ko ceb
tio fa nát-me til

TMTD

bak té ri u mos be teg sé gek réz oxi klo rid
réz hid ro xid
réz szul fát

ci mo xa nil + réz oxi klo rid
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gom ba be teg sé gek azo xist ro bin
be na la xil + réz oxi klo rid
ci mo xa nil + réz oxi klo rid

di me to morf + réz oxi klo rid
me ta la xil-M (me fe no xam) + réz

pro pa mo karb
réz hid ro xid
réz oxi klo rid

réz szul fát
vink lo zo lin

réz oxid

di ti o kar ba má tok és kom bi ná ci ó ik:
be na la xil + man ko ceb**

di me to morf + man ko ceb**
man ko ceb**

efo zit-Al + réz oxi klo rid**
me ta la xil-M(me fe no xam)+ fol pet**

ta laj la kó kár te võk di a zi non
fe nit ro ti on + ma lat ion

tef lut rin

oxa mil*

ló tü csök fe nit ro ti on + ma lat ion

ál la ti kár te võk
(lomb kár te võk)

di me to át*
fen tit ro ti on*

klór pi ri fosz-me til*
ma lat ion*

ti a me to xám**

gyom nö vé nyek kle to dim
pro pa qu i za fop

flu a zi fop-P-bu til
qu i za lo fop-P-te fu ril

ha lo xi fop-R-me til ész ter
li nu ron

pro pak lór
pro pi zok lór

fen me di fam + dez me di fam + eto fu me zát
io xi nil

S-me to lak lór

oxi flu or fen**
klo pi ra lid**
pen di me ta lin

egyéb eto xi lált mon tán sav
po li ak ril amid-po li ak ril sav-ko po li mer

vas-III-hid ro xi-komp lex
al kil-aril-po li eto xi-eta nol

fe hér je-cink-komp lex
trok lo sen-Na

pi no lén

meg jegy zés * Ki zá ró lag fel sõ fo kú nö vény vé del mi ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak ta nács adó írás be li 
ja vas la tá ra al kal maz ha tók. Az így jel zett ha tó anya gok kal (a ha tó anyag cso port más

tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) leg fel jebb 
2 ke ze lés vé gez he tõ a te nyész idõ szak ban.

** E ha tó anya gok (a ha tó anyag cso port más tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó
cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) össze sen 3 al ka lom mal hasz nál ha tók a

te nyész idõ szak ban.

Pap ri ka zöld sár ga

ve tõ mag csá vá zás hi me xa zol
kap tán

Strep to my ces gri se o vi ri dis
TMTD

pa lán ta dõ lés me ti ram
pro pa mo karb

TMTD

ta laj la kó kár te võk di a zi non
fe nit ro ti on + ma lat ion

tef lut rin

ta laj la kó gom bák Co ni ot hy ri um mi ni tans
pro pa mo karb
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ló tü csök fe nit ro ti on + ma lat ion

al ter ná ri ás és szep tó ri ás le vél fol tos ság azo xist ro bin
ip ro di on

réz hid ro xid
réz szul fát

ftá li mid szár ma zé kok:
kap tán**

di ti o kar ba má tok és kom bi ná ci ó ik:
man ko ceb**

man ko ceb** + réz oxi klo rid
me ti ram**
pro pi neb**

liszt har mat azo xist ro bin
kén

azo lok:
mik lo bu ta nil**
pen ko na zol**

bak té ri u mos be teg sé gek réz hid ro xid
réz hid ro xid + nö vé nyi olaj

réz oxi klo rid
réz szul fát
réz oxid

ka su ga mi cin (ess. use)
man ko ceb** + réz oxi klo rid

ba goly lep kék in do xa karb
lu fe nu ron

Tri chog ram ma pin toi + T. eva nes cens

di a zi non*
di me to át*
ma lat ion*

le vél tet vek ali fás zsír sav
etil al ko ho los nö vé nyi ki vo nat

nö vé nyi olaj
pa raf fin olaj

pa raf fin olaj + Atp lus 300 F
pa raf fin olaj + réz ole át

zsír sav

ace ta mip rid**
di a zi non*
di me to át*

imi dak lop rid**
ma lat ion*

pi ri mi karb**
ti a me to xám**

at kák ali fás zsír sav
fen bu ta tin-oxid

pro par git

pi ri da ben**
te bu fen pi rad**

gyom nö vé nyek klo ma zon
trif lu ra lin

pen di me ta lin
nap rop amid

pro pa qu i za fop
flu a zi fop-P-bu til

qu i za lo fop-P-te fu ril
qu i za lo fop-P-etil

egyéb eto xi lált mon tán sav
po li ak ril amid-po li ak ril sav-ko po li mer

vas-III-hid ro xi-komp lex
5-nit ro gu a ja kol Na-só + o-nit ro-fe nol

Na-só + p-nit ro-fe nol Na-só
al kil-aril-po li eto xi-eta nol

fe hér je-cink-komp lex
trok lo sen-Na

meg jegy zés * Ki zá ró lag fel sõ fo kú nö vény vé del mi ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak ta nács adó írás be li 
ja vas la tá ra al kal maz ha tók. Az így jel zett ha tó anya gok kal (a ha tó anyag cso port más

tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) leg fel jebb 
2 ke ze lés vé gez he tõ a te nyész idõ szak ban.

** E ha tó anya gok (a ha tó anyag cso port más tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó
cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) össze sen 3 al ka lom mal hasz nál ha tók a

te nyész idõ szak ban.
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Pa ra di csom zöld sár ga

ve tõ mag csá vá zás hi me xa zol
kap tán

man ko ceb
TMTD

pa lán ta dõ lés hi me xa zol
man ko ceb

pro pa mo karb
TMTD

ta laj la kó gom bák Co ni ot hy ri um mi ni tans

ta laj la kó kár te võk di a zi non
fe nit ro ti on + ma lat ion

tef lut rin

ló tü csök fe nit ro ti on + ma lat ion

gom ba be teg sé gek azo xist ro bin
be na la xil + réz oxi klo rid
ci mo xa nil + réz oxi klo rid

di me to morf + réz oxi klo rid
ip ro di on

kén
klór ta lo nil

me ta la xil-M (me fe no xam) + réz oxi klo rid
vink lo zo lin

réz oxid

di ti o kar ba má tok és kom bi ná ci ó ik:
be na la xil + man ko ceb**

di me to morf + man ko ceb**
man ko ceb**

man ko ceb** + réz oxi klo rid
man ko ceb** + zo xa mid

me ta la xil-M(me fe no xam) + man ko ceb**
me ti ram**
pro pi neb**

egyéb, ön ál ló cso por tot al ko tó
ha tó anyag kom bi ná ci ók:
efo zit-Al + réz oxi klo rid**
trif lo xist ro bin + ci mo xa nil

bak té ri u mos be teg sé gek réz hid ro xid
réz oxi klo rid

réz szul fát

man ko ceb** + réz oxi klo rid

ba goly lep kék in do xa karb
Tri chog ram ma pin toi + T. eva nes cens

le vél tet vek ali fás zsír sav
etil al ko ho los nö vé nyi ki vo nat

zsír sav

ace ta mip rid**
di me to át*

imi dak lop rid**
ma lat ion*

pi ri mi karb**
ti a me to xám**

at kák ali fás zsír sav
fen bu ta tin-oxid

pi ri da ben**

bur go nya bo gár Ba cil lus thu rin gi en sis v. te neb ri o nis ace ta mip rid**

gyom nö vé nyek flu a zi fop-P-bu til
ha lo xi fop-R-me til ész ter

kle to dim
met ri bu zin
nap rop amid
pen di me ta lin

qu i za lo fop-P-etil
S-me to lak lór

trif lu ra lin
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egyéb eto xi lált mon tán sav
po li ak ril amid-po li ak ril sav-ko po li mer

vas-III-hid ro xi-komp lex
5-nit ro gu a ja kol Na-só + o-nit ro-fe nol

Na-só + p-nit ro-fe nol Na-só
al kil-aril-po li eto xi-eta nol

fe hér je-cink-komp lex
trok lo sen-Na

meg jegy zés * Ki zá ró lag fel sõ fo kú nö vény vé del mi ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak ta nács adó írás be li 
ja vas la tá ra al kal maz ha tók. Az így jel zett ha tó anya gok kal (a ha tó anyag cso port más

tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) leg fel jebb 
2 ke ze lés vé gez he tõ a te nyész idõ szak ban.

** E ha tó anya gok (a ha tó anyag cso port más tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó
cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) össze sen 3 al ka lom mal hasz nál ha tók a

te nyész idõ szak ban.

Ka ba ko sok zöld sár ga

ve tõ mag csá vá zás hi me xa zol
kap tán
TMTD

ta laj la kó kár te võk di a zi non
fe nit ro ti on + ma lat ion

tef lut rin

ló tü csök fe nit ro ti on + ma lat ion

pe ro nosz pó ra azo xist ro bin
be na la xil + réz oxi klo rid
ci mo xa nil + réz oxi klo rid

di me to morf + réz oxi klo rid
klór ta lo nil

pro pa mo karb
réz hid ro xid
réz oxi klo rid

réz szul fát
rézsszul fát + kén

réz oxid

di ti o kar ba má tok és kom bi ná ci ó ik:
be na la xil + man ko ceb**

di me to morf + man ko ceb**
man ko ceb** + réz oxi klo rid

me ta la xil-M(me fe no xam) + man ko ceb**
mik lo bu ta nil + man ko ceb**
fosz fon sav szár ma zé kok:
efo zit-Al + réz oxi klo rid**

efo zit-Al**
ftá li mid szár ma zé kok:

fol pet**
kap tán**

liszt har mat kén stro bi lu ri nok:
azo xist ro bin**

kre zo xim-me til**
kre zo xim-me til + me ti ram**

tri fo xistr to bin**
azo lok, pi ri mi di nek:

fe ni ra mol**
mik lo bu ta nil**
pen ko na zol**

egyéb, ön ál ló cso por tot al ko tó
ha tó anya gok:

di no kap**
tio fa nát-me til**

bak té ri u mos be teg sé gek réz hid ro xid
réz oxi klo rid

réz szul fát

ka su ga mi cin (ess. use)
man ko ceb** + réz oxi klo rid

egyéb gom ba be teg sé gek azo xist ro bin
Co ni ot hy ri um mi ni tans

po lyo xin B
réz hid ro xid
réz oxi klo rid

réz szul fát
Tri cho der ma har zi a num

ka su ga mi cin (ess. use)
man ko ceb**

man ko ceb** + réz oxi klo rid
ftá li mid szár ma zé kok:

kap tán**
fol pet**
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le vél tet vek ali fás zsír sav
nö vé nyi olaj
pa raf fin olaj

pa raf fin olaj + Atp lus 300 F
pa raf fin olaj + réz ole át

ace ta mi pi rid**
di a zi non*
di me to át*

imi dak lop rid**
ma lat ion*

pi ri mi karb**
ti a me to xám**

trip szek dik lór fosz*
ma lat ion*

ba goly lep kék in do xa karb
lu fe nu ron

at kák ali fás zsír sav
fen bu ta tin-oxid

aba mek tin***
pi ri da ben**

gyom nö vé nyek S-me to lak lór
klo ma zon

egyéb eto xi lált mon tán sav
po li ak ril amid-po li ak ril sav-ko po li mer

vas-III-hid ro xi-komp lex
5-nit ro gu a ja kol Na-só + o-nit ro-fe nol

Na-só + p-nit ro-fe nol Na-só
al kil-aril-po li eto xi-eta nol

fe hér je-cink-komp lex
trok lo sen-Na

meg jegy zés * Ki zá ró lag fel sõ fo kú nö vény vé del mi ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak ta nács adó írás be li 
ja vas la tá ra al kal maz ha tók. Az így jel zett ha tó anya gok kal (a ha tó anyag cso port más

tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) leg fel jebb 
2 ke ze lés vé gez he tõ a te nyész idõ szak ban.

** E ha tó anya gok (a ha tó anyag cso port más tag ja i val együt te sen) ká ro sí tó
cso por ton ként (kár te võk, kór oko zók) össze sen 3 al ka lom mal hasz nál ha tók a

te nyész idõ szak ban.
*** Ki zá ró lag gö rög- és sár ga dinnyé ben ma xi mum 2 alkalommal.

d) Az in teg rált zöld ség ter mesz tés ben nem hasz nál ha tó nö vény vé dõ szer ha tó anya gok

cse me ge ku ko ri ca* zöld bor só*

gom ba ölõ szer ha tó anya gok kar ben da zim
ro var ölõ szer ha tó anya gok al fa met rin

cink-fosz fid
ci per met rin

di me to át
en do szul fán
esz fen va le rát

fe nit ro ti on
fo rát

kar bo fu rán
kar bo szul fán

klór pi ri fosz**
ter bu fosz

zéta ci per met rin

al fa met rin
bé ta-cif lut rin
cink-fosz fid
ci per met rin
del ta met rin
dik lór fosz

esz fen va le rát
en do szul fán
fe nit ro ti on
klór pi ri fosz

me to mil

gyom ir tó szer ha tó anya gok at ra zin ima za mox
klo ma zon

le na cil
li nu ron
MCPB

pro met rin
meg jegy zés * A je lölt kul tú rák ese tén csak a nem hasz nál ha tó ha tó anya gok ke rül tek

meg ha tá ro zás ra. A be nem so rolt, de az adott kul tú rá ban en ge dé lye zett ha tó anya got
tar tal ma zó ké szít mé nye ket az en ge dély ok ira tok nak meg fele lõen kell al kal maz ni.

** Csak ku kur bi ta cin nal kom bi nál va hasz nál ha tó.
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e) Az in teg rált ül tet vény cél prog ram ban fel hasz nál ha tó nö vény vé dõ szer ha tó anya gok

zöld sár ga pi ros

gom ba ölõ szer ha tó anya gok stro bi lu ri nok és ana ló gok:
azo xist ro bin**

trif lo xist ro bin**
fa mo xa don***
fe na mi don***

ani linp ri mi di nek:
cip ro di nil**
pi ri me ta nil**

di kar bo xi mi dek:
ip ro di on**

pro ci mi don**
vink lo zo lin**

réz tar tal mú ha tó anya gok:
réz oxi klo rid*

réz szul fát*
réz hid ro xid*

réz ole át*
réz oxid*

egyéb, ön ál ló cso por tot
ké pe zõ ha tó anya gok:

di me to morf***
bu pi ri mát**

fen he xa mid**
ci mo xa nil***

flu a zi nam
klór ta lo nil

zo xa mid***
kal ci um-po li szul fid*

po li szul fid kén*

stro bi lu ri nok:
pi rak lost ro bin**

kre zo xim-me til**
azo lok, pi ri mi di nek:

di fe no ko na zol**
di ni ko na zol**

flu qu in ko na zol**
flu zi la zol**

he xa ko na zol**
mik lo bu ta nil**
pen ko na zol**
pro qu i na zid**
pro pi ko na zol**

prok lo ráz**
te bu ko na zol**
tri adi me nol**
tet ra ko na zol**
trif lu mi zol**
fe na ri mol**

di ti o kar ba má tok,
di szul fi dok:
me ti ram**

man ko ceb**
pro pi neb**

to lilf lu a nid**
TMTD**

ftá li mid szár ma zé kok:
fol pet**
kap tán**

fe nil ami dok:
be na la xil***

me ta la xil-M(me fe no xam)***
egyéb, ön ál ló cso por tot
ké pe zõ ha tó anya gok:

efo zit-Al**
ka su ga mi cin**(ess. use)

do din**
spi ro xa min**

kén*
Tri cho der ma har zi a num T-39

di ti a non**
tio fa nát-me til****

ip ro va li karb***
bos ca lid**

quinoxifen**

kar ben da zim
di no kap

tio fa nát-me til

meg jegy zés * Réz vagy kén ér zé keny ség figye lembe véte lével.
** A ha tó anyag, a ha tó anyag cso port más tag ja i val együt te sen éven te leg fel jebb 3 al ka lom mal

hasz nál ha tó (a szür ke pe nész és mo ní lia el le ni ha tó anya gok 2 al ka lom mal).
*** Kon takt ké szít mé nyek kel kom bi nál va kell al kal maz ni.

**** Csak csont hé ja sok ban hasz nál ha tó.
A szõ lõ ül tet vé nyek ben réz ha tó anya gú ké szít mé nyek a te nyész idõ szak alatt (le mo só

per me te zé sek kel együtt) legfeljebb 6 kg/ha fémréz hatóanyag mennyiségben használhatók
összesen.
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zöld sár ga pi ros

ro var ölõ szer ha tó anya gok ali fás-zsír sav
Ba cil lus thu rin gi en sis

dif lu ben zu ron
etil al ko ho los nö vé nyi ki vo nat

fe no xi karb
in do xa karb

kal ci um-po li szul fid
lu fe nu ron

me to xi fe no zid
no va lu ron

nö vé nyi olaj
pa raf fin olaj
pi met ro zin
pi ri mi karb

po li szul fid kén
spinozád*

teflubenzuron
triflumuron
vazelinolaj

aba mek tin**
ace ta mip rid

ben szul tap (ess. use)
di a zi non

flu fe no xu ron*
fo sza lon

imi dak lop rid
klór pi ri fosz-me til

ma lat ion
me tal de hid***
spi ro dik lo fen**

te bu fen pi rad
teflutrin

tiakloprid*
tiametoxám

al fa met rin
ás vány olaj

bé ta-cif lut rin
bi fent rin

del ta met rin
dik lór fosz
di me to át

en do szul fán
esz fen va le rát
eto fenp rox
fe nit ro ti on
klór pi ri fosz

lamb da-ci ha lot rin
me ta mi do fosz

me tám-am mó ni um
me ti la zin fosz

me to mil
oxidemeton-metil

triazamát
zéta-cipermetrin

meg jegy zés * Éven te leg fel jebb 3 al ka lom mal hasz nál ha tó.
** Csak kör té ben hasz nál ha tó.

*** Csak sza mó cá ban használható.

zöld sár ga pi ros

at ka ölõ szer ha tó anya gok fen bu ta tin-oxid
flu fen zin

he xi ti a zox
kal ci um-po li szul fid

nap ra for gó o laj + szó ja le ci tin
nö vé nyi olaj
pa raf fin olaj

po li szul fid kén
propargit

vazelinolaj

fe na za qu in*
fen pi ro xi mat*
flu fe no xu ron*

pi ri da ben*
spi ro dik lo fen*
tebufenpirad*

aba mek tin
ás vány olaj
ci he xa tin
or só olaj

meg jegy zés * Éven te 1 al ka lom mal hasz nál ha tó.

zöld sár ga pi ros

gyom ir tó szer ha tó anya gok gli fo zát*
glu fo zi nát-am mó ni um*
ha lo xi fop-R-me til ész ter

flu a zi fop-P-bu til
qu i za lo fop-P-etil

propaquizafop

dik lo be nil
di qu át-di bro mid*
fla za szul fu ron**
flu mi o xa zin**

ter bu ti la zin
S-me to lak lór
nap rop amid

oxi flu or fen**
pendimetalin

ace tok lór
di uron
MCPA

flu ro xi pir
li nu ron

pro pi za mid

meg jegy zés * Gyom fol tok ke ze lé sé re, te re lõ le mez hasz ná la tá val.
** Éven te leg fel jebb 1 al ka lom mal használható.
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zöld sár ga

egyéb sze rek (ha tó anya gok) Vul ne ron (naf til ecet sav +
kar bo xi-me til-ru tin)

Fri go cur (al fa-naf til-ecet sav)
Va dóc (Dend ro col 17 SK + Sil va col T +

mer kap tán + ada lék)
Va di cell (Dend ro col 17 SK + Sil va col T

+ ma vi cell)
Fa bal zsam (pe ru bal zsam + ich ti ol)
Fa dok tor (pe ru bal zsam + ich ti ol +

gli ce rin)
Fa gél (ak ril sav ész ter-szti rol ko po li mer)

Ne vi rol (fta la nil sav)
Phyl-set (gib be re lin sav + naf to xi e cet sav)

Flo ras ca (hu min sav +
gyógy nö vény ki vo nat)

Di ri gol N [2-(1-naf til)-acet amid]
Sil wet L-77 (tri si lo xan)

Ag ro cer 010 (eto xi lált mon tán sav)
Ag ro fix

(po li ak ril amid-po li ak ril sav-ko po li mer
vas-III-hid ro xi-komp lex)

An ti vad (kát rány + gyan ta + olaj +
gyap jú zsír)

Ato nik (5-nit ro gu a ja kol Na só +
o-nit ro-fe nol Na só + p-nit ro-fe nol Na só)

Bio-Film (al kil-aril-po li eto xi-eta nol)
Bi o koll E (fe hér je-cink-komp lex)

Bu vad H (kvarc ho mok + den atu rált szesz
+ ra gasz tó anyag)

Bu vad R (kvarchomok + denaturált szesz
+ ragasztóanyag)

Fitosept (troklosen-Na)
Regalis WG (prohexadion-kalcium)
Nonit (dioktil-szulfo-szukcinát-Na)

Hysp ray* (eto xi lált zsí ra min)

meg jegy zés * Éven te leg fel jebb 2 al ka lom mal hasz nál ha tó.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

21/2006. (III. 17.) FVM
rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint 
a biztonsági ellenõrzés szintjérõl  szóló 

35/1997. (V. 13.) FM rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va -
la mint a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 35/1997.
(V. 13.) FM ren de letet (a továb biak ban: R.) – a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az R. mel lék le té nek
a) 7. pont já ban a „Föld ügyi és Tér ké pé sze ti Fõ osz tály”

szö veg he lyé be a „Föld ügyi és Tér in for ma ti kai Fõ osz -
tály”;

b) 9. pont já ban az „Igaz ga tá si Fõ osz tály” szö veg he -
lyé be az „Igaz ga tá si és In for ma ti kai Fõ osz tály”;

c) 10. pont já ban a „Par la men ti Tit kár ság” szö veg he lyé be
a „Par la men ti és Tár sa dal mi Kap cso la tok Fõ osz tá lya” 
szö veg lép.

(2) Az R. mel lék le té nek 14. pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

[Jegyzék a fontos és bizalmas munkakörökrõl 
és a biztonsági ellenõrzések szintjét meghatározó 

kérdõív típusáról

A szer ve zet és a mun ka kö rök 
meg ne ve zé se

Kér dõ ív tí pus
(el len õr zé si fo ko zat)]

„14. Or szá gos Ál lat egész ség -
ügyi In té zet
14.1. fõ igaz ga tó-fõ ál lat or vos B”

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.
Ez zel egy ide jû leg ha tá lyu kat vesz tik az R. mel lék le té nek
16–18. pont jai.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A pénzügyminiszter
8/2006. (III. 17.) PM

rendelete

a kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg
kifizetésérõl, valamint az értékkülönbözet

megfizetésérõl  szóló 
21/1976. (IX. 5.) PM rendelet módosításáról

A ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren de -
let vég re haj tá sá ra ki adott 33/1976. (IX. 5.) MT ren de let
63.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ki sa já tí tás -
sal kap cso la tos kár ta la ní tá si összeg ki fi ze té sé rõl, va la mint 
az ér ték kü lön bö zet meg fi ze té sé rõl  szóló 21/1976. (IX. 5.)
PM ren de let 3.  §-a ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter



 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi Elnök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
27/2006. (III. 17.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
Tüs ke Gyu la nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no kot 2006. már -
ci us 15-i ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1125/2006.

A Köztársasági Elnök
28/2006. (III. 17.) KE

határozata

rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján dr. Ber ta Lász ló
rend õr dan dár tá bor no kot, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi -
tány ság bûn ügyi fõ igaz ga tó ját, nem ze ti ün ne pünk al kal -
má ból ma gas szín vo na lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré -
se ként, 2006. már ci us 15-i ha tállyal rend õr ve zér õr naggyá
elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 7.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1014/2006.

A Köztársasági Elnök
29/2006. (III. 17.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján dr. Ku nos Bál int mér nök ez re dest,
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé vel egy ide jû leg,
2006. már ci us 16-i hatállyal dandártábornokká kine -
vezem.

Bu da pest, 2005. december 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5979/2005.

A Köztársasági Elnök
30/2006. (III. 17.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján,
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé vel egy ide jû leg
dr. Ma gyar Ist ván ez re dest, a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to -
nai Fel de rí tõ Hi va tal, Elem zõ és Ér té ke lõ Igaz ga tó ság
igaz ga tó ját, 2006. április 15-i ha tállyal dan dár tá bor nok ká
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1128/2006.
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A Köztársasági Elnök
31/2006. (III. 17.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján dr. Frank ber ger Fe -
renc rend õr ez re dest, a Bel ügy mi nisz té ri um Rend vé del mi
Szer vek Vé del mi Szol gá la ta ve ze tõ jét, nem ze ti ün ne pünk
al kal má ból ma gas szín vo na lú szak mai te vé keny sé ge el is -
me ré se ként, 2006. már ci us 15-i ha tállyal rend õr dan dár tá -
bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 7.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1012/2006.

A Köztársasági Elnök
32/2006. (III. 17.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján dr. Hal mo si Zsolt
rend õr ez re dest, a Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi -
tány ság ve ze tõ jét, nem ze ti ün ne pünk al kal má ból ma gas
szín vo na lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként, 2006.
már ci us 15-i hatállyal rendõr dandártábornokká kine -
vezem.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 7.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1015/2006.

A Köztársasági Elnök
33/2006. (III. 17.) KE

határozata

nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján Tõ rin csi Jó zsef
nyug ál lo má nyú ha tár õr ez re dest, nem ze ti ün ne pünk al kal -
má ból ma gas szín vo na lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré -
se ként, 2006. már ci us 15-i ha tállyal nyug ál lo má nyú
határõr dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 7.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1013/2006.

A Köztársasági Elnök
34/2006. (III. 17.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl

Az igaz ság ügy-mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot -
mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban foglalt jog kö röm -
ben, a nem ze ti ün nep al kal má ból Bi czó Lász ló bün te -
tés-vég re haj tá si ez re dest – a bün te tés-vég re haj tás or szá -
gos pa rancs no ka meg bí zott ál ta lá nos he lyet te sét – 2006.
már ci us 15-i ha tállyal bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor -
nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0913/2006.
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A Köztársasági Elnök
35/2006. (III. 17.) KE

határozata

altábornagyi rendfokozat posztumusz
helyreállításáról

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re – te kin tet tel az
Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra – né hai
 Nagyõ szy (Wolf) Mik lós al tá bor na gyi rend fo ko za tát 2006.
már ci us 15-i ha tállyal posztumusz helyreállítom.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1024/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1023/2006. (III. 17.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, 
a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze 

és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 
2006. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya már ci us 15-e, a nem -
ze ti ün nep al kal má ból

Ber czelly Ist ván Liszt Fe renc-dí jas ope ra éne kes nek,
 Érdemes Mû vész nek,

Bé kés Ita la Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ér de mes
Mû vész nek,

Há gai Ka ta lin Kos suth-dí jas, Liszt Fe renc-dí jas ba lett -
mû vész nek, Ér de mes Mûvésznek,

Je les And rás Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,
Szup pán Irén Mun ká csy Mi hály-dí jas tex til ipar mû -

vész nek, Ér de mes Mûvésznek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
KIVÁLÓ MÛVÉSZE DÍJAT,

Csû rös Ka ro la szín mû vész nek,
Gaál Ta más Mun ká csy Mi hály-dí jas szob rász nak,

Hel ler Ta más szín mû vész nek,
Ja nisch At ti la Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,
Ke ré nyi né Fran kó Tün de Liszt Fe renc-dí jas ma gán éne -

kes nek,
Pász tor Er zsi Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek,
Ro mán Sán dor Ha ran go zó Gyu la-dí jas ko re og rá fus nak,
Soly mo si Ta más Ha ran go zó Gyu la-dí jas ba lett mû vész -

nek,
Sze be ni And rás Ba logh Ru dolf-dí jas fo to grá fus nak,
Zá borsz ky Gá bor Mun ká csy Mi hály-dí jas kép zõ mû -

vész nek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ÉRDEMES MÛVÉSZE DÍJAT,

Ko vács And rás Fe renc Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek,
esszé író nak, mû for dí tó nak,

Szi lá gyi Ákos Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek, mû for dí tó -
nak, esz té tá nak

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT

ado má nyoz za.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A bel ügy mi nisz ter 
7002/2006. (BK 6.) BM 

i r á n y  e l v e
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás

ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
al kal ma zá sa so rán le het sé ges költ ség csök ken tõ

meg ol dá sok ról

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény ben (a to -
váb bi ak ban: Ket.) sza bá lyo zott új, il let ve meg vál to zott
tar tal mú jog in téz mé nyek al kal ma zá sa he lyen ként több let -
költ sé get ered mé nyez. A köz igaz ga tás költ ség ta ka ré kos
mû kö dé sé hez fû zõ dõ ér de kek és a Ket. 7. §-ában alap elv -
ként meg fo gal ma zott költ ség kí mé lõ el já rás meg va ló sí tá sa
meg kí ván ják a jog sza bály vég re haj tá sá nak mód já ra vo nat -
ko zó irány elv ki adá sát an nak elõ re bo csá tá sá val, hogy a



köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha tó sá gok költ ség kí mé lõ
el já rás ra tö rek vé se a kü lö nös el já rá si sza bá lyok vo nat ko zó 
ren del ke zé se i nek fi gye lem be vé te le mel lett tör tén het és az
a tör vé nyes ség meg sér té sé vel, így kü lö nö sen az ügy fe lek
ga ran ci á lis jo ga i nak csor bí tá sá val nem járhat.  

1. Azon ügy cso por tok te kin te té ben, ahol ti pi ku san ide -
gen nyel vet be szé lõ ügy fe lek vesz nek részt az el já rás ban,
cél sze rû ar ra tö re ked ni, hogy az ügy in té zõk be szél jék
a „leg gyak rab ban hasz nált ide gen nyel ve ket”. [Ket.
10. §-ának (1) be kez dé se, 60. §-ának (1) be kez dé se.]

2. A nyelv hasz ná la ti sza bá lyok al kal ma zá sá val össze -
füg gés ben te le fon költ ség-csök ken tõ té nye zõ le het egy
– leg alább a kis tér sé gek szék hely te le pü lé se in – ide gen
nyel ven ként össze ál lí tott lis ta a tér ség ben el ér he tõ, igény -
be ve he tõ „tol má csok ról”.

3. A Ket. 29. §-ának (6) be kez dé se lé te sít mény en ge dé -
lye zé sé re vo nat ko zó el já rás ban, to váb bá min den olyan
eset ben, ami kor az el já rás ban egyéb ként je len tõs szá mú
ügy fél vesz részt, le he tõ vé te szi a hir det mé nyi és ez zel pár -
hu za mo san a köz hír ré té tel út ján tör té nõ ér te sí tést. Ez nyil -
ván va ló an költ ség ta ka ré kos meg ol dás, azon ban csak a kü -
lö nös el já rá si sza bá lyok kéz be sí té si ren del ke zé sei fi gye -
lem be vé te lé vel, kom bi nált mó don, az egyéb úton tör té nõ
ér te sí tés sel együtt al kal maz ha tó az al kot má nyos ga ran ci á -
kat ki elé gí tõ biz ton ság gal. A kü lö nös el já rá si sza bá lyok
sze rint köz vet le nül ér te sí ten dõ ügy fe le ket a meg szo kott
for má ban, míg a ha tás te rü le ten in gat lan nal ren del ke zõ to -
váb bi ügy fe le ket a fent em lí tett mó don lehet értesíteni.

4. A Ket. 29. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja elõ ír ja a ké -
re lem re in dult el já rá sok ban az öt na pon be lü li ér te sí té si
kö te le zett sé get az is mert el len ér de kû, il let ve érin tett ügy -
fe lek te kin te té ben. A Ket. 30. §-a a ké re lem ér de mi vizs gá -
lat nél kü li el uta sí tá sá nak ese te it sza bá lyoz za, ami kor a ha -
tó ság nak nyolc na pon be lül vég zést kell hoz nia. A kö ze li
idõ ha tá rok ra te kin tet tel cél sze rû nek lát szik, hogy a ké re -
lem el uta sí tá sát meg ala po zó fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a
ha tó ság öt na pon be lül hoz za meg az el uta sí tó vég zést,
amely az ügy fe lek nek a Ket. 29. §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti ér te sí té sét tar tal mi lag ki vált hat ja.

5. A Ket. 29. §-ának (9) be kez dé se sze rint, ké rel mé re az
ügy fe let ér te sí te ni kell az ügy ik ta tá si szá má ról, az ügy in -
té zé si ha tár idõ rõl és az ügy in té zõ el ér he tõ sé gé rõl. A Ket.
37. §-ának (2) be kez dé se ren del ke zik a hi ány pót lás ról.
A két jog sza bály hely el té rõ ha tár idõt szab az el já rá si cse -
lek mény meg té te lé re, cél sze rû azon ban a Ket. 29. §-ának
(9) be kez dé se sze rin ti öt na pos ha tár idõn be lül a hi ány pót -
lá si fel hí vást ki bo csá ta ni – ter mé sze te sen a hi ány pót lá si
fel hí vás sal szem ben tá masz tott kéz be sí té si kö ve tel mé nyek 
tel je sí té se mel lett –, mely ben az ügy fél tá jé koz ta tá sa is
megtörténhet.

6. A Ket. 32. §-ának (9) be kez dé se az el já rás felfüggesz -
tése ese tén is le he tõ sé get biz to sít ar ra, hogy a ha tó ság a fo -
lya mat ban lé võ el já rá si cse lek mé nye ket fo ga na to sít sa, il -
let ve el fo gad ja.  A sza bály al kal ma zá si kö ré ben cél sze rû
vol na, ha min den olyan al ka lom mal meg hoz ná a ha tó ság

ezt a dön tést, ami kor a fo lya mat ban lé võ el já rá si cse lek mé -
nyek le foly ta tá sa nem el len té tes a fel füg gesz tés oká val,
cél já val. Ugyan így szük sé ges len ne az el já rást felfüg -
gesztõ dön té sek meg ho za ta la elõtt azt is mér le gel ni, hogy
mely, még fo lya mat ban nem lé võ el já rá si cse lek mé nyek
fo ga na to sít ha tók. Eze ket a cse lek mé nye ket ez ál tal nem
szük sé ges az el já rás foly ta tá sa so rán újabb in téz ke dés sel
el ren del ni (pl. már ki kül dött idé zés, ér te sí tés tár gya lás ról,
meg hall ga tás ról, szak ér tõi vé le mény beszerzése).

7. Az ügy fe le ket cél sze rû ösz tö nöz ni ar ra, hogy a ké re -
lem be nyúj tá sa so rán ad ja nak meg elekt ro ni kus el ér he tõ -
sé get vagy te le fon szá mot, az így foly ta tott kom mu ni ká ci ó -
nak költ ség csök ken tõ és el já rást gyor sí tó ha tá sai le het nek.
Mind emel lett szük sé ges an nak ga ran tá lá sa, hogy az elekt -
ro ni kus út nem él vez el sõbb sé get, az ügy fe le ket azo no san
íté lik meg, füg get le nül at tól, hogy me lyik utat vá laszt ják.
Fon tos ki emel ni, hogy mind azok ban az ese tek ben, ami kor
a ha tó sá gi kap cso lat fel vé tel hez jog ha tás fû zõ dik, a hi va ta -
los irat ként kéz be sí ten dõ kül de mé nye ket csak a ha tó ság
kéz be sí tõ jé nek igény be vé te le, elekt ro ni kus alá írás sal és
idõ bé lyeg zõ vel el lá tott elekt ro ni kus do ku men tum, hang -
rög zí tés mel let ti te le fo nos kap cso lat, az ügy fél alá írá sá val
el lá tott írá sos do ku men tum (pl. hely ben tör té nõ idé zés, az
irat sze mé lyes át vé te le) vált hat ja ki tel jes biztonsággal.

8. Jog sza bállyal rend sze re sí tett ha tó sá gi nyil ván tar tá -
sok jegy zé ké nek össze ál lí tá sa és az il le té kes ha tó ság ré -
szé re tör té nõ el ér he tõ vé té te le idõt ta ka rít meg a ha tó sá gok 
szá má ra, és az ügy fe lek szá má ra is az ügy in té zés könnyí té -
sét je lent he ti. [Ket. 36. §-ának (2) be kez dé se: ügy fél he -
lyett tör té nõ adat be szer zés.]

9. A ha tó sá gok az egy más kö zöt ti adat cse re, adat be szer -
zés és egyéb el já rá si cse lek mé nyek fo ga na to sí tá sa so rán
tö re ked het nek a jog sza bály ban meg ha tá ro zott költ ség kí -
mé lõbb elekt ro ni kus út ra, szem elõtt tart va az adat biz ton -
ság hoz és az ada tok hi te les sé gé nek meg õr zé sé hez fû zõ dõ
ér de ke ket.

10. A Ket. 37. §-a elõ ír ja, hogy a ké rel met ha la dék ta la -
nul meg kell vizs gál ni és szük ség ese tén nyolc na pon be lül
hi ány pót lá si fel hí vást kell ki bo csá ta ni. Ab ban az eset ben,
ha a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ en va ló ban ha la dék ta la nul 
meg tör té nik a vizs gá lat, és a hi ány pót lás „azon nal” tel je -
sít he tõ, a hi ány pót lá si fel hí vás te le fo non, e-ma il for má já -
ban a szi go rúbb fel té te lek mel lõ zé sé vel is meg tör tén het,
hi szen a hi ány pót lás ilyen fel hí vást kö ve tõ el mu lasz tá sa
ese tén le he tõ ség van nyolc na pon be lül a köny velt pos tai
kül de ménnyel tör té nõ hi ány pót lá si fel hí vás ki bo csá tá sá ra.

A ké re lem sze mé lye sen tör té nõ be nyúj tá sa ese tén cél -
sze rû ar ra tö re ked ni, hogy a ha tó ság a ké re lem át vé te lé vel
egy idõ ben el len õriz ze, hogy az meg fe lel-e a Ket.
35. §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, to váb bá a Ket.
36. §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek. Hi á nyos ság ese tén ugyan is azon nal meg tör -
tén het a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás, így a pos tai úton
tör té nõ ér te sí tés el ke rül he tõ.

11. A Ket. 43. §-ának (2) be kez dé se alap ján, ki zá rás
ese té ben tör té nõ dön tés ho za tal nál, a ki zárt ügy in té zõ el já -
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rá sa mel lett fo ga na to sí tott, meg is mét len dõ el já rá si cse lek -
mé nyek meg ha tá ro zá sá nál – az ügy ob jek tív el bí rá lá sá nak
kö ve tel mé nye szem elõtt tar tá sá val – in do kolt fi gye lem -
mel len ni a költ ség té nye zõ re is, és csak a va ló ban szük sé -
ges el já rá si cse lek mé nyek meg is mét lé sé rõl kell rendel -
kezni.

12. A Ket. 92. §-ának (4) be kez dé se sze rint a hely szí ni
el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ könyv egy pél dá nyát a ha tó -
ság az ügy fél nek a hely szí nen át ad ja, vagy azt az ügy fél ré -
szé re az el len õr zés be fe je zé sé tõl szá mí tott öt na pon be lül
meg kül di. Ez zel össze füg gés ben szük sé ges vol na ar ra tö -
re ked ni, hogy a hely szí ni el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ -
köny vet le he tõ leg min den eset ben át ad ják a hely szí nen az
ügy fél (ügy fe lek) ré szé re. Amennyi ben bi zo nyos, hogy az
el len õr zé sen ta pasz tal tak alap ján ha tó sá gi el já rás in dul, er -
rõl az ügy fe let a jegy zõ könyv ren del ke zés re bo csá tá sá val
egy ide jû leg – akár a jegy zõ könyv hely szí ni át adá sá ról,
akár öt na pon be lül tör té nõ meg kül dé sé rõl van szó – ér te sí -
te ni le het. 

13. A Ket. 128. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben jog -
erõ re emel ke dik a dön tés az el sõ fo kú dön tés köz lé se kor,
ha az ügy fél a ké rel mé nek tel je sí té se ese tén már a dön tés
köz lése elõtt le mon dott a fel leb be zés rõl és az ügy ben nincs 
el len ér de kû ügy fél. Azok ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rá sok ban, ame lyek ben – ter mé sze tük nél fog va – al kal -
maz ha tó a fel leb be zés rõl tör té nõ elõ ze tes le mon dás in téz -
mé nye, in do kolt fel hív ni az ügy fe lek fi gyel mét er re a le he -
tõ ség re, hi szen en nek nem csak el já rás gyor sí tó ha tá sa van,
ha nem egy út tal több irá nyú költ ség csök ken tést is ered -
ményez (pl. le ve le zé si költ ség, uta zá si költ ség stb.).

14. Az el já rá si cse lek mény meg is mét lé se ese tén a vét -
kes sze mély nek a több let költ ség meg fi ze té sé re kö te le zé sét 
a Ket. 61. §-ának (6) be kez dé se te szi le he tõ vé. Gya ko ri,
hogy va la ki nek a jog el le nes ma ga tar tá sa mi att kell meg is -
mé tel ni egy el já rá si cse lek ményt, mert pl. a hely szí ni
szem lé rõl elõ ze te sen ér te sí tett ügy fél nem en ge di be te rü -
le té re (üze mé be, épü le té be) a szem le részt ve võ it, ha son ló
mó don meg aka dá lyoz za a ha tó sá gi el len õr zést, a vég re haj -
tá si el já rást. A Ket. le he tõ vé te szi, hogy ilyen kor a vét kes
sze mélyt – az el já rá si bír sá gon túl me nõ en – a több let költ -
ség meg fi ze té sé re kö te lez zék, te kin tet nél kül ar ra, hogy
egyéb ként az adott el já rás ban kit ter hel nek a költ sé gek. 

15. A Ket. nem csu pán az el já rá si cse lek mény meg is -
mét lé se ese tén te szi le he tõ vé a vét kes sze mély nek a több -
let költ ség meg fi ze té sé re kö te le zé sét, ha nem a Ket.
155. §-a rög zí ti, hogy a ha tó ság az el já rás so rán kö te les
költ ség kí mé lõ mó don és a cél sze rû ség kö ve tel mé nyé nek
szem elõtt tar tá sá val el jár ni és az ügy fél, va la mint az el já -
rás ban részt ve võ más sze mé lyek szin tén kö te le sek el já rá si 
cse lek mé nye i ket a cél sze rû sé gi szem pon tok ra te kin tet tel
tel je sí te ni. [A Ket. 158. §-ának (2) be kez dé se alap ján a ha -
tó sá got az in do ko lat la nul ma gas el já rá si költ sé gek te kin te -
té ben dön té si kö te le zett ség ter he li.]

A fen ti kö te le zett sé gek meg sér té sé vel oko zott költ sé get 
– a Ket.-ben meg ál la pí tott ál ta lá nos költ ség vi se lé si sza bá -
lyok tól el té rõ en – az azt oko zó szerv vagy sze mély vi se li.

16. A Ket. elekt ro ni kus tá jé koz ta tó szol gál ta tá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sei, és az elekt ro ni kus in for má ció sza -
bad ság ról szó ló 2005. évi XC. tör vény alap ján a ha tó sá gok 
ele get té ve tá jé koz ta ta tá si kö te le zett sé ge ik nek, csök kent -
he tik a „csak ér dek lõ dõ” ügy fe lek re for dí tott idõt. Ez zel
pár hu za mo san a Kor mány za ti Ügy fél tá jé koz ta tá si Köz -
pont (189-es te le fo nos hí vó szám) szol gál ta tá sa i nak is mer -
te té sé vel és a KÜK-kel tör té nõ ha té kony együtt mû kö -
déssel te her men te sít he tõk az ügy in té zõk. 

17. To váb bi költ ség csök ken tõ és el já rás gyor sí tó ha tá sa
le het az egyes ha tó sá gi ügy faj ták in té zé sé hez szük sé ges
tud ni va lók elekt ro ni kus tá jé koz ta tó szol gál ta tás út ján tör -
té nõ köz zé té te lé nek [Ket. 164. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja], il let ve jog sza bállyal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vány hi á nyá ban olyan ké re lem-ûr lap össze ál lí tá -
sá nak, ami egy ér tel mû el iga zí tást nyújt az ügy in té zés hez
szük sé ges ügy fé li ten ni va lók ról.

18. Az írás be li érint ke zés ki vált ha tó egyes ese tek ben
szó be li köz lés sel (pl. az el já rá si cse lek mény meg is mét lé se
ese tén az új idõ pont köz lé se a je len lé võk kel, s az er rõl szó -
ló hi va ta los fel jegy zés alá íra tá sa, ha son ló kép pen: a leg kö -
ze leb bi el já rá si cse lek mény idõ pont já ról va ló tá jé koz ta tás, 
a meg idé zett sze mély is mé telt meg je le nés re tör té nõ szó -
beli meg idé zé se).

19. A kö zös hely szí ni szem le vagy egyez te tõ meg be szé -
lés so rán a szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sá nak jegy zõ könyv -
be fog la lá sa el ke rül he tõ vé te szi a le ve le zést és így csök -
ken ti a pos ta költ sé ge ket.

20. Nem min den eset ben szük sé ges köny velt pos tai kül -
de mény ként fel ad ni a le ve let, ha a ha tó ság írás ban érint ke -
zik az ügy fél lel [pl. az ügy fél ér dek lõ dé sé re vá lasz ként tá -
jé koz tat ja ar ról, hogy a Ket. 33. §-ának (3) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott okok kö zül me lyik hát rál tat ja az ügy ér de mi
el bí rá lá sát], il le tõ leg az ügy fe let a Ket. 29. §-ának (9) be -
kez dé se alap ján ér te sí ti a ké re lem meg ér ke zé sé rõl és az
ügy ik ta tá si szá má ról.

Él ve a Ket. 78. §-a (5) be kez dé sé nek f) pont já ban adott
fel ha tal ma zás sal, a ha tó ság (eset leg al kal mi lag fog lal koz -
ta tott) kéz be sí tõ jét is igény be le het ven ni a kül de mény
kéz be sí té sé re.

21. A vég re haj tás te kin te té ben a je len tõ sebb elõ re lé pé -
sek egyi két az adó ügyi igaz ga tás ban rég óta al kal ma zott
ké se del mi pót lék be ve ze té se (Ket. 138–139. §) hoz hat ja.
Ed dig ugyan is az ügy fe lek – pl. a több mil li ós vagy mil -
liárdos anya gi jo gi bír ság gal súj tot tak – nem vol tak ér de -
kel tek a mi e lõb bi fi ze tés ben, hi szen ha a be haj tás ra csak
3-4 év múl va ke rült sor, ak kor is csak az ere de ti leg meg ál -
la pí tott össze get kel lett meg fi zet ni ük. A ké se del mi pót lék
a Ket. 140. §-ának (2) be kez dé se alap ján a ha tó ság ál tal
meg elõ le ge zett összeg te kin te té ben is al kal maz ha tó, ki -
véve, ha a kö te le zett bi zo nyít ha tó mó don – szo ci á lis hely -
ze te foly tán – ön hi bá ján kí vül kép te len volt a fel me rü lõ
költ ség elõ le ge zé sé re.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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Az Országos Választási Bizottság
6/2006. (III. 9.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a kampánycsend tárgyában

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K. §-a (5) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, 105/A. §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já -
ban, 115/I.  §-a (8) be kez dé sé nek a) pont já ban, 124/A. §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban és 143/A.  §-a (4) be kez dé -
sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va, a kam pány csend tár -
gyá ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:
A Ve. 41.  §-a sze rint „[A] kam pány csend meg sér té sé -

nek mi nõ sül a vá lasz tó pol gá rok vá lasz tói aka ra tá nak be fo -
lyá so lá sa, így kü lö nö sen: a vá lasz tó pol gá rok szá má ra a je -
lölt vagy a je lö lõ szer ve zet ál tal in gye ne sen jut ta tott szol -
gál ta tás (sza va zás ra tör té nõ szer ve zett szál lí tás, étel-ital
adá sa), párt jel vé nyek, zász lók, párt szim bó lu mok, a je lölt
fény ké pét vagy ne vét tar tal ma zó tár gyak osz to ga tá sa, vá -
lasz tá si pla kát (a továb biak ban: pla kát) el he lye zé se, a vá -
lasz tói aka rat be fo lyá so lá sá ra al kal mas in for má ci ók szol -
gál ta tá sa elekt ro ni kus vagy más úton”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
nem va ló sul meg a Ve. 41.  § sé rel me, ha a kam pány csend
be áll tát meg elõ zõ en meg je lent, a vá lasz tói aka rat be fo lyá -
so lá sá ra al kal mas in for má ci ó kat tar tal ma zó saj tó ter mé kek
a kam pány csend ide jén ad di gi ter jesz té si he lyü kön, a kam -
pány csend be áll tát meg elõ zõ fel té te lek kel to vább ra is
meg vá sá rol ha tók.

A kam pány csend meg sér té sét je len ti azon ban, ha az
írott saj tó ter mék ter jesz té sé nek kez de te a kam pány csend
nap ja.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
7/2006. (III. 9.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

az ajánlás megismételhetetlenségérõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K. §-a (5) be kez dé sé -
nek a) pont já ban és 105/A. §-a (4) be kez désének a) pont já -
ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va, az aján lás meg is mé tel he -
tet len sé gé rõl az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 46.  § (1) be kez dé se sze rint „Je löl tet aján la ni
ajánló szelvényen le het. Az aján ló szel vényt az ér te sí tõk kel 
együtt kell el jut tat ni a vá lasz tó pol gá rok nak”.

A (4) be kez dés ér tel mé ben „Az aján lás nem von ha tó
vissza”.

A Ve. 47.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
„Az aján ló szel vé nyen je löl tet aján la ni a ki töl tött aján ló -
szel vény nek a je lölt, ille tõ leg a je lö lõ szer ve zet kép vi se lõ -
je ré szé re tör té nõ át adá sá val le het”.

A Ve. 50.  §-a (3) be kez dé sé nek ér tel mé ben „Aki több
je löl tet is aján lott, an nak va la mennyi aján lá sa érvény -
telen”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
aján lás fo lya ma ta az aján ló vá lasz tó pol gár ré szé rõl az
aján ló szel vény nek a je lölt, il let ve a je lö lõ szer ve zet kép vi -
se lõ jé nek való át adá sá val le zá rul.

Az aján lás nem von ha tó vissza, ezért ha a nyil ván tar tás -
ba vett je lölt bár mely ok ból ki e sik (pél dá ul írás ban le mon -
dott, meg halt vagy vá lasz tó jo gát el vesz tet te), ille tõ leg a
még nyil ván tar tás ba nem vett je lölt aján ló szel vé nye it bár -
mely ok ból nem adja le, a vá lasz tó pol gár újabb ér vé nyes
aján lást más je lölt ré szé re már nem ad hat.

A je lölt, il let ve a je lö lõ szer ve zet kép vi se lõ jé nek át adott 
aján ló szel vé nye ket más je lölt ne vé re utó lag át ír ni nem
 lehet.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-ának
(2) be kez dé se alap ján egyes hó na pok ra vo nat ko zó an az
APEH há rom – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó –
bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal kö zölt ada tok
alap ján teszi közzé az üzem anyag ára kat.

A 2006. már ci us 1-jé tõl al kal maz ha tó árak köz zé té te lé -
hez meg adott ada tok kö zött a ke ve rék re vo nat ko zó an nem
ér ke zett in for má ció.

Az ada tok köz lé sé re fel kért há rom for gal ma zó azt a tá -
jé koz ta tást adta, hogy a ke ve ré ket már nem árusítja.

Ezért a ke ve rék üzem anyag ára ként – a há rom nagy for -
gal ma zó tól be kért ke nõ anyag át la gá ra, a 95-ös ok tán szá -
mú ben zin köz zé tett ára és a ke ve ré si arány fi gye lem be vé -
te lé vel – 2006. már ci us hó nap ban li te ren ként 287 fo rint
szá mol ha tó el.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
p á  l y á  z a  t i  f e l h í v á s a

a 2006. évi Nem ze ti Mi nõ sé gi Díj elnyerésére

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter pá lyá za tot hir det
a 2006. évi Nem ze ti Mi nõ sé gi Díj el nye ré sé re.

A pá lyá zat cél ja

A pá lyá zat cél ja – a mi nisz ter el nök 3/1996. (VI. 19.)
ME ren de le te alap ján – a mi nõ ség ügy ben ki emel ke dõ
ered ményt fel mu ta tó gaz dál ko dó szer ve ze tek te vé keny sé -
gé nek el is me ré se.

Pá lyá za ti fel té te lek

Pá lyá za tot nyújt hat nak be azok a bel föl di szék he lyû
gaz dál ko dó szer ve ze tek, ame lyek ter me lõ, szol gál ta tó, il -
let ve köz szol gál ta tói te vé keny sé get vé gez nek és meg fe lel -
nek a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ben rög zí tett követel -
ményeknek.

Nem pá lyáz hat nak azon gaz dál ko dó szer ve ze tek, il let ve 
azon szer ve ze tek jog utód szer ve ze tei, ame lyek az el múlt
öt év ben Nem ze ti Mi nõ sé gi Dí jat nyer tek, va la mint a ta -
nács adá si te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek.

A pá lyá zat be nyúj tá sa

A pá lyá zat el ké szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz szük sé ges
je lent ke zé si lap és a rész le tes, va la mennyi szük sé ges in for -
má ci ót tar tal ma zó pá lyá za ti út mu ta tó be sze rez he tõ az
IFKA Ma gyar Mi nõ ség fej lesz té si Köz pont ból [1063
 Budapest, Mun ká csy Mi hály u. 16.; te le fon/fax:
(1) 332-0362, (1) 331-7549, e-ma il: info@mik.hu], il let ve
le tölt he tõ a www.mik.hu. hon lap ról.

A pá lyá zat ön ér té ke lé sen ala pul, amely nek el ké szí té se
ér de ké ben az IFKA Ma gyar Mi nõ ség fej lesz té si Köz pont
elõ ze tes je lent ke zés alap ján egy na pos költ ség té rí té ses,
kon zul tá ci ó val egy be kö tött fel ké szí tést biz to sít a pá lyá zók 
szá má ra áp ri lis 5-én, 27-én és má jus 17-én.

A pá lyá za ti szán dé kot 2006. jú ni us 12-én 15 órá ig je lez -
ni kell az IFKA Ma gyar Mi nõ ség fej lesz té si Köz pont nak.
A pá lyá za ti anya got leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-án 14 órá ig 
kell be nyúj ta ni a pá lyá za ti út mu ta tó ban meg ha tá ro zot tak
sze rint az IFKA Ma gyar Mi nõ ség fej lesz té si Köz pont ba. A
pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az Ipar fej lesz té si Köz -
ala pít vány 10201006-50031230 szá mú szám lá já ra „Nem -
ze ti Mi nõ sé gi Díj” meg je lö lés sel be kell fi zet ni a pá lyá zat
el já rá si dí ját, amely

– 250 fõ nél ke ve sebb dol go zói lét -
szá mú, il let ve köz szol gál ta tói
szer ve zet esetén 250 000 Ft + áfa

– 250 és 500 fõ kö zöt ti dol go zói
lét szá mú szer ve zet esetén 450 000 Ft + áfa

– 500 és 1000 fõ kö zöt ti dol go zói
lét szá mú szer ve zet esetén 550 000 Ft + áfa

– 1000 és 2000 fõ kö zöt ti dol go zói
lét szá mú szer ve zet esetén 750 000 Ft + áfa

– 2000 fõ nél na gyobb dol go zói lét -
szá mú szer ve zet esetén 950 000 Ft + áfa.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Nem ze ti Mi nõ sé gi Díj Bi -
zott ság bí rál ja el, szak ér tõk be vo ná sá val. A Bi zott ság ja -
vas la tát a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ter jesz ti dön -
tés re a mi nisz ter el nök elé. Össze sen négy díj ítél he tõ oda
ter me lõ és szol gál ta tó te rü le ten kis- és kö ze pes mé re tû,
nagy mé re tû, va la mint nagy mé re tû szer ve zet üz le ti egy sé -
ge és a köz szol gál ta tói ka te gó ri ák ban. A pá lyá za tok ér té -
ke lé se és a dön té si fo lya mat so rán nyert üz le ti in for má ci ó -
kat a köz re mû kö dõk bi zal ma san kezelik.

A nyer te sek ok le ve let és név re szó ló kép zõ mû vé sze ti
kis plasz ti kát kap nak tel je sít mé nyük el is me ré se ként, ame -
lye ket a mi nisz ter el nök ün ne pé lyes ke re tek kö zött 2006.
no vem ber 7-én, az EFQM FORUM ke re té ben nyújt át. A
nyer te sek jo go sul tak ezt a tényt üz le ti do ku men tu ma i kon,
rek lám anya ga i kon fel tün tet ni.

A dí ja zot tak név so ra meg je le nik a Ma gyar Köz löny ben.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Az Országos Borminõsítõ Intézet 
k ö z l e m é n y e

Az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet a szõ lõ ter mesz tés rõl
és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi XVIII. törvény
48.  § (7) be kez dé se alap ján nyil vá nos ság ra hoz za az aláb bi 
jog erõs ha tá ro za ta i nak rendelkezõ ré szét:

Mi nõ ség vé del mi bír ság ki sza bá sa Bal la Ist ván vál lal -
ko zó 3300 Eger, Ko szo rú u. 58. szám alat ti la kos bor ügyé -
ben (235/05/Mvb.)

A szõ lõ ter mesz tés rõl és bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004.
évi XVIII. tör vény 51.  § (1) be kez désé ben biz to sí tott jog -
kö röm, va la mint a 65/1994. (XII. 24.) FM ren de le te alap -
ján meghoztam az alábbi

határozatot:

Ne ve zet tet azért, mert bo rá szat ban nem meg en ge dett
anyag mes ter sé ges éde sí tõ szer – sza ha rin – hoz zá adá sá val
ké szí tett ha mi sí tott bort hozott forgalomba

1 691 000 Ft, azaz egy mil lió-hat száz ki lenc ven egy ezer
fo rint

mi nõ ség vé del mi bír ság gal súj tom.

Mi nõ ség vé del mi bír ság ki sza bá sa a Pé ter Bor ház Kft.
6230 Solt vad kert, If jú ság u. 29. szám alat ti vál lal ko zás
bor ügyé ben (74/05/Mvb.)

A szõ lõ ter mesz tés rõl és bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004.
évi XVIII. tör vény 51.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
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kö röm, va la mint a 65/1994. (XII. 24.) FM ren de let alap ján
meg hoz tam az aláb bi

határozatot:

Ne ve zet tet azért, mert hi bás sza gú és ízû, a 2004. évi
XVIII. tör vény elõ írásainak nem meg fele lõen ké szült, ré -
pa cu kor hoz zá adá sá val utó éde sí tett, ha mi sí tott bort ál lí tott 
elõ és ho zott for ga lom ba

1 016 253 Ft, azaz egy mil lió-ti zen hat ezer-ket tõ száz öt -
ven há rom fo rint

mi nõ ség vé del mi bír ság gal súj tom.

Mi nõ ség vé del mi bír ság ki sza bá sa a Bor le tin Kft. 6230
Solt vad kert, If jú ság u. 22. szám alat ti vál lal ko zás bor ügyé -
ben (155/05/Mvb.)

A szõ lõ ter mesz tés rõl és bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004.
évi XVIII. tör vény 51.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
kö röm, va la mint a 65/1994. (XII. 24.) FM ren de let alap ján
meg hoz tam az aláb bi

határozatot:

Ne ve zet tet azért, mert a 2004. évi XVIII. tör vény elõ -
írásainak nem meg felelõen ké szült, hi bás, ha mi sí tott bort
ál lí tott elõ és tar tott bir to ká ban for ga lom ba ho za ta li szán -
dék kal

520 200 Ft, azaz öt száz húsz ezer-ket tõ száz fo rint

mi nõ ség vé del mi bír ság gal súj tom.

Mi nõ ség vé del mi bír ság ki sza bá sa a Szent györ gyi Bor -
ház Kft. 6200 Kis kõ rös, Al só ce be 119. szám alat ti vál lal -
ko zás bor ügyé ben (136/05 Mvb.)

A szõ lõ ter mesz tés rõl és bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004.
évi XVIII. tör vény 51.  § (1) be kez désé ben biz to sí tott jog -
kö röm, va la mint a 65/1994. (XII. 24.) FM ren de let alap ján
meg hoz tam az aláb bi

határozatot:

Ne ve zet tet azért, mert hi bás, etil ace tát sza gú, gyü -
mölcs bor (alma) és cit rom sav hoz zá adá sá val ké szült ha mi -
sí tott bort ho zott for ga lom ba

60 000 Ft, azaz hat van ezer fo rint

mi nõ ség vé del mi bír ság gal súj tom.

 
Mi nõ ség vé del mi bír ság ki sza bá sa a Szi get vin Kft. 2317

Szi get csép, Szõ lõ te lep alat ti vál lal ko zás bor ügyé ben
(68/04/Mvb.)

A szõ lõ ter mesz tés rõl és bor gaz dál ko dás ról  szóló 1997.
évi CXXI. tör vény (1)–(2)–(3)–(4) be kez dé sek ben biz to sí -
tott jog kö röm, va la mint a 65/1994. (XII. 24.) FM ren de let
alap ján meg hoz tam az aláb bi

határozatot:

Ne ve zet tet azért, mert az 1997. évi CXXI. tör vény elõ -
írásainak nem meg fele lõen ké szült ha mi sí tott bort ál lí tott
elõ és tar tott for ga lom ba ho za ta li szán dék kal bir tok ban

9 816 360 Ft, azaz ki lenc mil lió-nyolc száz ti zen hat -
ezer-há rom száz hat van fo rint

mi nõ ség vé del mi bír ság gal súj tom.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Szal ka Pé ter s. k.,
igaz ga tó

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren -
delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken
kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs -
köny vek sorszámát teszi közzé:

487561E
487949B
834278E
250848A
329274E
522589A
106634C
180497F
143476C
317514A
244213C
292003D
558028D
878374F
700483B
619257A
100026D
794842F
615732F
206796D
228476B
749489D
274816B
288098D
379825B
323988D
109934D
911373D
395350C
989684D
323994D
921456D
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382245E
357871F
211179F
045422C
793878A
054099E
138273G
219620C
911683E
192650F
654576B
102324C
523430C
193895C
955535E
446021F
327054D
505208A
396402A
816835B
902168C
476305B
350401C
812335A
222742D
910205C
439480E
729666C
254849E
843921C
929506C
319920F
588826B
711873A
328874D
687548D
718341A
197182B
805918E
669332B
303054C
991403B
093217F
621874E
036065C
649420E
778158B
884199B
174797A
491813E
387790F
671429C
020447F
647049B

022287A
775664B
018571D
724547B
414724F
573744C
257175B
551707F
640354F
792300D
582562D
273666B
188890E
076824D
896161A
262961B
609418D
196524D
364693A
197281E
245488C
315427A
730539D
113025D
382932C
553682A
644146B
844299E
399844A
137852F
647182B
681874B
090320B
367661F
800493E
154763C
591857B
744396D
337205E
274325B
301694C
824804D
431766B
246613C
182839F
510906D
155536C
590070C
019303B
380490D
487408D
297591E
084444A

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 159. szá má ban ki hir de tett, a kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ki szá mí tá sá ról, il let ve kép zé sé nek és el he lye zé sé nek
mód já ról  szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005. (XII. 12.) MNB ren de let 5.  §-ának (1) bekezdése helyesen:

,,5.  § (1) E ren de let 1–2.  §-a és 4–5.  §-a 2006. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 22. szá má ban ki hir de tett, az Eu ró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho zá sá ról szó ló, Há gá ban, 1993.  június 23. nap ján
kelt Egyez mény és 2002. de cem ber 17-én kelt Mó do sí tó Ok ira tá nak ki hir de té sé rõl szó ló 2006. évi XXXIX. tör vény 5. § an gol nyel vû szö veg ré szé ben a
21.  Article-t kö ve tõ „ANNEX A” rész ben sze rep lõ táb lá zat té ve sen je lent meg.

A tör vé ny 5. § an gol nyel vû szö veg rész ben a 21. Ar tic le-t kö ve tõ „ANNEX A” rész e he lye sen a kö vet ke zõ:

„ANNEX A

Contributory Units to be Used as a Basis for Financial Contribution and in Weighted Voting

25 Units: Fran ce Spa in
Ger many Uni ted King dom
Italy

15 Units: Swit zer land Net her lands
10 Units: Aust ria Nor way

[Bel gi um] Por tu gal
Den mark [Rus si an Fe de ra ti on]
Fin land Swe den
Gre e ce Tur key
Lu xem bo urg

5 Units: Ire land

1 Unit: [Al ba nia] [Lat via]

[An dor ra] Li ech tens te in
[Azer ba i jan] [Lit hu a nia]
[Bos nia and 
 Her ze go vi na]

[Mal ta]

Bul ga ria [Mol do va]
Cro a tia Mo na co
Cyp rus Po land
[Czech Re pub lic] Ro ma nia
Es to nia [San Ma ri no]
[For mer Yu gos lav 
 Re pub lic

Slo vak Re pub lic

 of Ma ce do nia] [Slo ve nia]
Hun ga ry [Uk ra i ne]
Ice land Va ti can City”

(Nyom da hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

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

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

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

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

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

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

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

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

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

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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