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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
64/2007. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati 
tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági

formában mûködõ aktív fekvõbeteg szakellátást
biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi

létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költség -
vetésérõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak -
ban: Kvtv.) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt, an nak
f) pont já ra vo nat ko zó fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

1.  §

A köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ká ból az e ren de let -
ben fog lal tak sze rint egy sze ri tá mo ga tás nyújt ha tó a száz
szá za lék ban ál la mi, il let ve he lyi ön kor mány za ti tu laj do nú
– 2006. de cem ber 31-én – köz hasz nú vagy gaz da sá gi tár -
sa sá gi for má ban mû kö dõ, ak tív fek võ be teg szak el lá tást
biz to sí tó egész ség ügyi szol gál ta tók (a továb biak ban: jo go -
sul tak) 2007. év ben meg va ló su ló lét szám csök ken té sé vel
kap cso la tos egy sze ri sze mé lyi ki fi ze té se i nek rész be ni,
 illetve tel jes fe de ze té re.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban 2007. év ben megvaló -
suló lét szám csök ken tés nek mi nõ sül, ha a lét szám csök ken -
tés el ren de lé sé re a fel adat el lát ás ra ci o na li zál tabb meg szer -
ve zé se ér de ké ben, 2007. év ben ke rül sor és ez egy út tal
az ál lás hely (mun ka kör) meg szün te té sét is je len ti a jo go -
sult nál.

(2) Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek a foglalkoz -
tatási for ma meg vál toz ta tá sa (így kü lö nö sen a munka -
viszonyból mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony
 létesítése), a ki szer ve zés, a szer ve ze ten be lü li át he lye zés.

(3) A 2007. év ben meg va ló su ló lét szám csök ken tés
2008. évre át hú zó dó ha tá sa kü lön jog sza bály ban fog lal tak
sze rint tá mo gat ha tó a költ ség ve tés bõl.

3.  §

(1) Költ ség ve té si tá mo ga tás csak a 2006. de cem ber
31-én fenn ál ló ál lás he lyek re igé nyel he tõ, a tel jes, il let ve

rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló munka -
viszonyának meg szün te té se ese tén, ha a mun ka vál la ló
 által be töl tött ál lás he lyet (mun ka kört) a jo go sult a mun ka -
vi szony meg szün te té sé vel egy ide jû leg vég le ge sen meg -
szün te ti és az ál lás hely hez (mun ka kör be) tar to zó fel ada tok 
el lá tá sá ra új ál lás he lyet (mun ka kört) nem lé te sít.

(2) Ha tá ro zott ide jû mun ka ese tén a költ ség ve té si tá mo -
ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha az utol só mun -
ká ban töl tött na pot köve tõen a ha tá ro zott idõ bõl hát ra lé võ
idõ még leg alább egy év.

4.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban egy sze ri sze mé lyi ki fi ze -
tés nek mi nõ sül és a tá mo ga tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa -
kor figye lembe ve he tõ:

a) a jo go sult nál tör tént lét szám le épí tés kö vet kez té ben
a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 
(a to váb bi ak ban: Mt.), il let ve a kol lek tív szer zõ dés alap ján 
ki fi ze tés re ke rü lõ összeg a (2) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével,

b) az a) pont ban fel so rolt ki fi ze té sek mun ka adó kat
 terhelõ já ru lé kai (tár sa da lom biz to sí tá si és mun ka adói
 járulék),

c) az e ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti lét -
szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ ki fi ze tés.

(2) A sze mé lyi ki fi ze té sek hez igé nyelt költ ség ve té si
 támogatás nem ha lad hat ja meg azt a mér té ket, amely a
 jogosultat az el bo csá tás ra te kin tet tel ak kor ter hel né,
ha arra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) al kal ma zá sá val
– az ab ban sze rep lõ ga ran tált mér té kek figye lembe véte -
lével – ke rül ne sor.

5.  §

(1) A jo go sult a tá mo ga tás igény lé si fel té te lek nek való
meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból igény be je len té sét a Ma gyar
Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer ve (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) ré szé re leg ké sõbb 2007. jú li us 2-áig nyújt -
hat ja be.

(2) Az igény be je len tés hez csa tol ni kell:

a) az 1. és 2. szá mú mel lék let ben fog lalt dokumentu -
mokat és ada to kat,

b) a jo go sult kol lek tív szer zõ dé sé nek a lét szám le épí -
tés re, el bo csá tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek a jo go sult
ve ze tõ je ál tal hi te le sí tett má so la tát,

c) a tu laj do no si há nyad iga zo lá sá ra vo nat ko zó do ku -
men tum nak a tu laj do nos (tu laj do no sok) kép vi se lõ je ál tal
hi te le sí tett má so la tát.
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6.  §

(1) Az Igaz ga tó ság

a) el len õr zi, hogy a jo go sult meg fe lel-e a Kvtv. 4.  §
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban és az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek,

b) a be ér ke zett do ku men tá ció alap ján szám sza ki és for -
mai el len õr zést vé gez,

c) hi ány pót lás ként ada to kat kér het be az igény be nyúj -
tás idõ pont já tól szá mí tott két hé ten be lül szám sza ki el len -
õr zés cél já ból,

d) össze ve ti a Mt., il let ve a kol lek tív szer zõ dés alap ján
tény le ge sen ki fi ze tés re ke rü lõ össze ge ket a Kjt. sze rint
szá mí tott össze gek kel, ez alap ján meg ál la pít ja a ki fi zet he -
tõ tá mo ga tá sok össze gét, er rõl tá jé koz tat ja a jo go sul tat a
2. szá mú mel lék let meg kül dé sé vel,

e) a meg ál la pí tott ki fi zet he tõ tá mo ga tá si össze gek rõl a
2. és 3. szá mú mel lék let alap ján szer ve ze ten kén ti és össze -
sí tett ki mu ta tást ké szít, ame lyet 2007. au gusz tus 15-éig
meg küld az egész ség ügyi mi nisz ter ré szé re a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té se cél já ból és a pénz ügy mi nisz ter
 részére tá jé koz ta tás cél já ból,

f) gon dos ko dik a Kvtv. 4.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti 
sze mé lyes ada tok nak a Kvtv. 4.  §-ának (7) be kez dé se sze -
rin ti meg sem mi sí té sé rõl.

(2) Amennyi ben a jo go sult az (1) be kez dés c) pont já ban
meg ha tá ro zott hi ány pót lást két hé ten be lül nem, vagy nem
meg fele lõen tel je sí ti, nem ré sze sül het az e ren de let sze rin ti 
költ ség ve té si tá mo ga tás ban.

7.  §

(1) A jo go sult a ki fi zet he tõ tá mo ga tás össze gét – az igé -
nyek be je len té sét és azok el len õr zé sét köve tõen – az
egész ség ügyi mi nisz ter rel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés
alap ján ve he ti igény be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés ben – a költség -
vetési tá mo ga tás nyúj tá sá nak jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te le in túl – ki kell köt ni, hogy a jo go sult vál lal ja
a tá mo ga tás vissza fi ze té sét, ha

a) a tá mo ga tás sal meg szün te tett mun ka kör vissza ál lí tá -
sá ra a meg szün te té sé tõl szá mí tott két éven be lül sor ke rül
(ide ért ve a mun ka ügyi bí ró ság utó la gos, az el bo csá tást
jog el le nes sé mi nõ sí tõ dön té sét, va la mint a jo go sult leg -
alább több sé gi tu laj do ná ban álló vál lal ko zás nál a fel adat
át vé te lé vel tör té nõ mun ka kör lé te sí té sét is), vagy a tá mo -
ga tás igény lé se té ves adat szol gál ta tá son ala pult és a ki fi ze -
tés re a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak meg sér té sé vel
ke rült sor,

b) a tá mo ga tás sal meg szün te tett mun ka kör be tar to zó
fel adat el vég zé sé re a meg szün te tést kö ve tõ két éven be lül
a meg szün te tett ál lás he lyet an nak el le né re vissza ál lít ja,
hogy azt jog sza bály vál to zás ból adó dó, és az adott jo go sult

szá má ra kö te le zõ en el lá tan dó több let fel ada tok nem te szik
szük sé ges sé.

(3) A jo go sult az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben vál lal ja, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
 ellenõrzése so rán a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal lal
(a továb biak ban: KEHI) együtt mû kö dik, és an nak ke re té -
ben min den szük sé ges ada tot a ren del ke zé sé re bo csát.

(4) Az egész ség ügyi mi nisz ter tá jé koz tat ja a KE HI-t az
(1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés meg kö té sé rõl.

8.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dést az egész ség ügyi mi nisz ter
2007. szep tem ber 10-éig meg kö ti az egész ség ügyi szol gál -
ta tók kal. A meg kö tött szer zõ dé sek alap ján a ki fi ze té sek rõl 
az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 2007. ok tó ber 10-éig in téz -
ke dik.

(2) Az elõ irány zat át cso por to sí tá sá ról a pénz ügy mi nisz -
ter in téz ke dik. Az át cso por to sí tás ra ke rü lõ összeg meg -
állapítása az Igaz ga tó ság ál tal az egész ség ügyi mi nisz ter
és a pénz ügy mi nisz ter ré szé re át adott, a 3. szá mú mel lék let 
sze rin ti ki mu ta tás ala pul vé te lé vel tör té nik.

9.  §

(1) A jo go sult a tá mo ga tá si szer zõ dés sze rint ren del ke -
zés re bo csá tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a 2. szá mú mel -
lék let tel meg egye zõ tar tal mú, a 4. szá mú mel lék let sze rin ti
té te les, szám sza ki el szá mo lást, va la mint szö ve ges indo -
kolást kö te les ké szí te ni, és azt az egész ség ügyi mi nisz ter
és a pénz ügy mi nisz ter ré szé re 2008. áp ri lis 30-áig kö te les
meg kül de ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szö ve ges in do ko lás ban ki
kell tér ni a lét szám csök ken tés meg va ló sí tá sá nak fo lya ma -
tá ra (be mu tat va a csök ken tés sel érin tett lét szá mot, a lét -
szám le épí tés mód ját), az igény lés és a fel hasz ná lás kö zöt ti
el té ré sek, va la mint a fel nem hasz nált tá mo ga tás kelet -
kezésének oká ra, rész le tes in do ka i ra.

10.  §

(1) A jo go sult kö te les a költ ség ve té si tá mo ga tást 2008.
jú ni us 30-áig a XLII. Köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei
fe je zet 4. Egyéb költ ség ve té si be vé te lek cím, 1. Ve gyes
be vé te lek al cím, 8. Egyéb ve gyes be vé te lek jog cím cso port 
elõ irány za ti sor ra, a Ma gyar Ál lam kincs tár Kü lön le ges
Be vé te lek 10032000-01034004-00000000 szá mú szám -
lája ja vá ra vissza utal ni, ha

a) a fo lyó sí tott össze get 2008. már ci us 31-éig nem,
vagy nem a Kvtv. 4.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti cél ra
hasz nál ta fel, vagy ha
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b) a tá mo ga tá si szer zõ dés nek az e ren de let 7.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti ren del ke zé se it 2008-ban tel je sí ti, vagy ha

c) az e ren de let 9.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett -
sé gét nem tel je sí ti.

(2) A 2007. év ben pénz for gal mi lag még le bo nyo lít ha tó
vissza uta lá so kat a XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um fe je -
zet, 10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Egész ség -
ügyi ága za ti cél elõ irány za tok al cím, 2. Egész ség ügyi el lá -
tá si és fej lesz té si fel ada tok jog cím cso port elõ irány za ti
 sorára, 10032000-01220287-50000005 szá mú szám lá já ra
kell tel je sí te ni.

(3) A lét szám csök ken tés sel járó sze mé lyi ki fi ze té sek -
hez igény be vett tá mo ga tás az (1) be kez dés sze rin ti vissza -
fi ze té sé nek kö te le zett sé ge nem ter jed ki a tá mo ga tás azon
há nya dá ra, me lyet a jo go sult a sze mé lyi ki fi ze té sek hez
kap cso ló dó adó vagy já ru lék cí mén már be fi ze tett.

11.  §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és a lét szám -
csök ken tés vég re haj tá sát a KEHI a Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va tal ról  szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
3.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va
2009. de cem ber 31-éig el len õr zi. Amennyi ben az ellen -
õrzés so rán bi zo nyí tást nyert, hogy a jo go sult a tá mo ga tást
nem jog sze rû en vet te igény be, az õt meg nem il le tõ tá mo -
ga tás jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt össze gét

a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás ban
elõ írt ha tár idõn be lül kö te les a Ma gyar Ál lam kincs tár nak
a 10.  § (1) be kez dés ben ne ve sí tett szám lá já ra vissza utal ni.
A vissza fi ze ten dõ összeg nagy sá gá ról – a KEHI meg ál la -
pí tá sa sze rint – a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel az
egész ség ügyi mi nisz ter dönt. A dön tés rõl a vissza fi ze tés re
kö te le zet tet az egész ség ügyi mi nisz ter ér te sí ti.

(2) Jog utód nél kü li meg szû nés ese tén a vissza fi ze tés re
a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény
68.  §-a al kal ma zan dó.

(3) A szá mí tá so kat alá tá masz tó do ku men tu mo kat a
mun ka ügyi jog sza bá lyok ban elõ írt idõ tar ta mig meg kell
õriz ni – fi gye lem mel a Kvtv. 4.  § (6) be kez dé sé re –, és
 kérésre az el len õr zést vég zõk ren del ke zé sé re kell bocsá -
tani. A do ku men tá ci ó ban fel tün te tett ada to kon fe lül a
KEHI min den olyan ada tot be kér het a jo go sult tól, ame lyet
az el len õr zés tel jes körû vég re haj tá sa cél já ból szük sé ges -
nek tart.

12.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez
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Egészségügyi szolgáltató neve:…………………………………………………………………… Cégbejegyzés száma:…………….………………………..……..…....…..

Székhelye:………………………………..………………………………………………………… Számlaszáma:…………………………………….………………………….

14.

15.

jogalap esedékessége

jogalap esedékessége

19.

    * Az összehasonlítás elvégzéséhez szükséges számítás a Kjt., a 233//2000. (XII. 23. ) Korm. rendelet és a  3/2001. (II. 20.) EüM rendelet figyelembevételével.

   ** A közszolgálati id  számítása a Kjt. alapján történik, de a jogosultnál (egészségügyi szolgáltatónál) letöltött munkaviszonyt is közalkalmazotti jogviszonyként kell számításba venni. 

*** Számításánál a Kjt. besorolás szerinti garantált illetmény és egyéb garantált járandóságok, továbbá a tényleges jutalom vehet k figyelembe.

……………………………………………………………. …………………………………………………………
a szervezetet képvisel  vezet gazdasági vezet

Dátum:..................................................
............................................

kitöltésért felel s
(jogosult) (név, telefonszám)

.............................................
ellen rzést végz  személy
(MÁK) (név, telefonszám)

 Foglalkoztatási viszony megsz nése:

 A létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése:

 Dolgozó pótlékai:16.

11.

 Dolgozó végzettsége:9.

 Foglalkoztatási viszony kezdete (jogel dnél és az egészségügyi
 szolgáltatónál):

 Munkakör megnevezése:

 Elbocsátott dolgozó neve:

 Anyja neve:

 Születési hely:

 Közalkalmazotti jogviszony tartama:**

 Szolgálati id  (nyugdíjba vonulás esedékességének megállapításához):

18.

 Havi átlagos ügyeleti órák száma az átlagkereset-számítás szerinti
 irányadó id szakban:

Összesen:

Egyebek

Kifizetések
 hónapok 

száma
összege (forintban)megnevezése

Létszámcsökkentési
döntéssel össze-
függ  kifizetések 
adatai (Mt., illetve
a kollektív szerz dés
alapján):

 Megjegyzések:

Felmentési id re jutó kifizetés (33. § alapján)

Végkielégítés (37. § alapján az öregségi nyugdíj
és korkedvezményes nyugdíj el tt állók külön
szabályára [(7) bekezdés] tekintettel):

Jubileumi jutalom

Korengedményes nyugdíj

Szabadság megváltása

Létszámcsökkentési
döntéssel össze-
függ  kifizetések 
adatai
(Kjt. alapján)*:

21.

22.

Mt., illetve kollektív szerz dés szerint

Kjt. szerint***

 Átlagkereset (az irányadó id szak adatai alapján) (adatok forintban):20.

 A jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez
 kapcsolódó kifizetések összesen (adatok forintban):

Mt., illetve kollektív szerz dés szerint

Kjt. szerint*

 Kifizethet  támogatás (MÁK tölti ki):

Adatszolgáltatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igényléshez

5.

2.1.

3.

4.

 Születési név:

 Születési id :

összege (forintban)
 hónapok 

száma
megnevezése

12. 13.

Kifizetések

17.

 Túlórák havi átlagos száma az átlagkereset-számítás szerinti irányadó
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2. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról
Egészségügyi szolgáltató/Magyar Államkincstár tölti ki
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3. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról
Magyar Államkincstár tölti ki
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4. számú melléklet a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez
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A Kormány
65/2007. (IV. 3.) Korm.

rendelete

az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg
alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ

vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ
beszerzések sajátos szabályairól  szóló

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 404.  §-a (1) be -
kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap -
ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy
 különleges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek
 sajátos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 2.  §-ának 7. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. be szer zé si el já rás: az e ren de let ben meg ha tá ro zott
két lép csõs el já rás (ver seny pár be széd), ke ret meg ál la po dá -
sos el já rás, azon na li el já rás, könnyí tett el já rás;”

(2) A Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ 15/A. pont tal
egé szül ki:

„15/A. írás be li kon zul tá ció: írás be li egyez te tés az e ren -
de let 4/C. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott fel té te lek
összes sé gé rõl;”

(3) A Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ 20/A. pont tal
egé szül ki:

„20/A. rész vé te li do ku men tá ció: az aján lat ké rõ ál tal
a két lép csõs el já rás, il let ve a ver seny pár be széd rész vé te li
sza ka szá ban a meg fe le lõ rész vé te li je lent ke zés be nyúj tá -
sá nak ér de ké ben ké szít he tõ, egye bek mel lett a rész le tes
szer zõ dé si fel té te le ket vagy a szer zõ dés ter ve ze tet, va la -
mint a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel mé -
nye ket tar tal ma zó do ku men tum;”

(4) A Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ 23. pont tal egé -
szül ki:

„23. tel je sí té si se géd: az a cég, akit az al vál lal ko zó
a nyer tes aján lat te võ vel kö tött szer zõ dés tel je sí té se cél já -
ból vesz igény be, to váb bá az is, aki nek a köz re mû kö dé se
– akár a be szer zé si el já rás alap ján lét re jött szer zõ dés meg -
kö té sét meg elõ zõ en is – hoz zá já rul ah hoz, hogy az al vál -
lal ko zó a nyer tes aján lat te võ vel kö tött szer zõ dés ben vál -
lalt kö te le zett sé gét tel je sít se, fel té ve hogy a tel je sí té si
 segéddel akár köz vet len, akár a szer zõ dé si lán co lat tá vo -
lab bi részt ve võ je ként köz ve tett szer zõ dé ses jog vi szony -
ban áll.”

2.  §

A Korm. ren de let 4.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Ahol e ren de let vagy e ren de let alap ján az aján lat -
ké rõ a be szer zé si el já rás so rán iga zo lás be nyúj tá sát írja
elõ, az iga zo lás egy sze rû má so lat ban is be nyújt ha tó. A kö -
zös sé gi, va la mint a nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ vagy
meg ha la dó ér té kû be szer zé sek ese té ben az aján lat ké rõ
azon ban elõ ír hat ja az iga zo lás hi te les má so lat ban tör té nõ
be nyúj tá sát is. A ha tó sá gi iga zo lás ban meg le het je löl ni,
hogy azt „a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let sze rin ti
 beszerzési el já rás ban való fel hasz ná lás cél já ra” ál lí tot ták
ki, a be szer zé si el já rás aján lat ké rõ jé nek, tár gyá nak meg -
jelölése nél kül.”

3.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) Az aján lat ké rõ nek a rész vé te li, il le tõ leg az

aján lat té te li fel hí vás ban ren del kez nie kell ar ról, hogy a be -
szer zé si el já rás ban a hi ány pót lás le he tõ sé gét biz to sít ja-e,
to váb bá mi lyen kör ben biz to sít ja azt. Az Eu ró pai Uni ó ból
szár ma zó for rás ból tá mo ga tott be szer zé sek re irá nyu ló
 eljárások ese té ben az aján lat ké rõ leg alább egy al ka lom mal 
kö te les biz to sí ta ni a hi ány pót lás le he tõ sé gét.

(2) Ha az aján lat ké rõ tel jes kör ben biz to sí tot ta a hi ány -
pót lás le he tõ sé gét és az aján la tok, rész vé tel re je lent ke zé -
sek vizs gá la ta alap ján ez szük sé ges, az összes aján lat te võ,
il let ve rész vé tel re je lent ke zõ szá má ra azo nos fel té te lek kel
le he tõ sé get biz to sít hat a ki zá ró okok kal, az al kal mas ság -
gal kap cso la tos iga zo lá sok és nyi lat ko za tok, il le tõ leg az
aján lat té te li vagy rész vé te li fel hí vás ban vagy a do ku men -
tá ci ó ban az aján lat, il let ve rész vé tel re je lent ke zés ré sze -
ként be nyúj tás ra elõ írt egyéb ira tok utó la gos csa to lá sá ra,
hi á nyos sá ga i nak pót lá sá ra, va la mint egyéb, az aján lat tal
vagy rész vé tel re je lent ke zés sel kap cso la tos for mai hi á -
nyos sá gok pót lá sá ra. Ha az aján lat té te li, il le tõ leg részvé -
teli fel hí vás ban a hi ány pót lást kor lá to zott kör ben tet te
 lehetõvé, a hi ány pót lást eb ben a kör ben biz to sít ja.

(3) A hi ány pót lás ról az aján lat ké rõ egy ide jû leg, köz vet -
le nül, írás ban kö te les tá jé koz tat ni az összes aján lat te võt,
il le tõ leg rész vé tel re je lent ke zõt, meg je löl ve a hi ány pót lá si 
ha tár idõt, to váb bá aján la ton ként, rész vé te li je lent ke zé sen -
ként a hi á nyo kat.

(4) Az aján lat te võ, il le tõ leg rész vé tel re je lent ke zõ a
 hiánypótlási fel hí vás ban nem sze rep lõ hi á nyo kat is pó tol -
hat, kor lá to zott hi ány pót lás ese tén az aján lat té te li, rész -
vételi fel hí vás ban sze rep lõ kör ben.

(5) A hi ány pót lást köve tõen az aján lat ké rõ jo go sult
szük ség ese tén akár több al ka lom mal is újabb hi ány pót lást
el ren del ni, ha a ko ráb bi hi ány pót lá si fel hí vás(ok)ban nem
sze rep lõ hi ányt ész lelt és ezt az aján lat te võ, rész vé tel re
 jelentkezõ a (4) be kez dés alap ján sem pó tol ta.

(6) Ha az aján lat ké rõ több hi ány pót lást biz to sít, a ko ráb -
ban meg je lölt hi á nyok a ké sõb bi hi ány pót lá sok so rán már
nem pó tol ha tók.
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(7) A hi ány pót lás nem ered mé nyez he ti az aján lat nak,
 illetõleg rész vé tel re je lent ke zés nek az aján lat té te li vagy
rész vé te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott, ér té ke lés re ke rü lõ
tar tal mi ele me i nek mó do sí tá sát, to váb bá a hi ány pót lás
 során az aján lat te võ vagy rész vé tel re je lent ke zõ új kö zö -
sen aján la tot tevõ, rész vé tel re je lent ke zõ, il le tõ leg al vál -
lal ko zó meg je lö lé sé vel és a rá vo nat ko zó ira tok kal nem
egé szít he ti ki az aján la tot, rész vé tel re je lent ke zést, to váb -
bá a kor lá to zott körû hi ány pót lás ki zá ró lag az aján lat ké rõ
ál tal az aján lat té te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott aján la ti
ele mek kel össze füg gõ, il le tõ leg a rész vé te li fel hí vás ban
meg ha tá ro zott körû hi á nyok ra ter jed het ki.

(8) Az aján lat ké rõ kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy
a hi ány pót lás(oka)t köve tõen – adott eset ben – a be nyúj tott 
aján lat té te li, il let ve rész vé tel re je lent ke zé si pél dá nyok
 hiánypótlással nem érin tett tar tal ma meg egye zik-e az ere -
de ti aján lat, rész vé tel re je lent ke zés tar tal má val. El té rés
ese tén, vagy ha a hi ány pót lást nem, vagy nem meg fele lõen 
tel je sí tet ték, ki zá ró lag az ere de ti aján lat té te li, il le tõ leg
rész vé te li je lent ke zé si pél dányt (pél dá nyo kat) le het figye -
lembe ven ni az el bí rá lás so rán.”

4.  §

A Korm. ren de let 8.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se 
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha az áru be szer zés több rész bõl áll, il le tõ leg több
szer zõ dés alap ján ke rül tel je sí tés re, mind egyik rész be -
csült ér té két egy be kell szá mí ta ni.”

5.  §

A Korm. ren de let 10.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A szol gál ta tás be csült ér té ké nek meg ál la pí tá sa kor a 
kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) biz to sí tá si szer zõ dés ese té ben a fi ze ten dõ biz to sí tá si
dí jat és egyéb el len szol gál ta tá so kat;

b) bank i és egyéb pénz ügyi szol gál ta tás ese té ben a
 díjat, a ju ta lé kot, ka ma tot és egyéb el len szol gál ta tá so kat;

c) a ter ve zést is ma gá ban fog la ló szol gál ta tás ese té ben
a fi ze ten dõ dí jat vagy ju ta lé kot és egyéb el len szol gál ta tá -
so kat.

(3) Ha a szol gál ta tás több rész bõl áll, il le tõ leg több szer -
zõ dés alap ján ke rül tel je sí tés re, mind egyik rész be csült
 értékét egy be kell szá mí ta ni.”

6.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ 11/A.  §-sal egé szül ki:
„11/A.  § A ke ret meg ál la po dás be csült ér té ke a meg ál la -

po dás alap ján az adott idõ szak ban kö ten dõ szer zõ dé sek
be csült leg ma ga sabb össz ér té ke.”

7.  §

A Korm. ren de let 13.  §-a (7) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az aján lat ké rõ ne vé ben el já ró, il le tõ leg az el já rás ba 
be von ni kí vánt cég írás ban kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy
vele szem ben fenn áll-e az e § sze rin ti össze fér he tet len ség.
Az össze fér he tet len ség gel kap cso la tos nyi lat ko zat hoz – a
(2) vagy (4) be kez dés sze rin ti eset ben – csa tol ni kell az
érin tett cég nyi lat ko za tát ar ról, hogy az el já rás ban nem
vesz részt aján lat te võ ként vagy al vál lal ko zó ként (tá vol -
ma ra dá si nyi lat ko zat).”

8.  §

A Korm. ren de let 13.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím -
mel és 13/A. és 13/B.  §-sal egé szül ki:

„A beszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
módosítása és teljesítése

13/A.  § A fe lek csak ak kor mó do sít hat ják a szer zõ dés -
nek az aján lat té te li fel hí vás, a do ku men tá ció fel té te lei,
 illetõleg az aján lat tar tal ma alap ján meg ha tá ro zott ré szét,
ha a szer zõ dés kö tést köve tõen – a szer zõ dés kö tés kor elõ re
nem lát ha tó ok kö vet kez té ben – be ál lott kö rül mény  miatt a 
szer zõ dés va la me lyik fél lé nye ges jo gos ér de két sér ti.

13/B.  § (1) Az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél tel je sí té sé -
ben csak az aján lat ban meg je lölt al vál lal ko zó mû köd het
köz re; eb ben az eset ben az al vál lal ko zó sem ve het igény be 
sa ját tel je sí té sét meg ha la dó mér ték ben tel je sí té si se gé det.

(2) Ha a szer zõ dés kö tést köve tõen – a szer zõ dés kö tés -
kor elõ re nem lát ha tó ok kö vet kez té ben – be ál lott lé nye ges 
kö rül mény  miatt a szer zõ dés vagy an nak egy ré sze nem
len ne tel je sít he tõ a meg je lölt al vál lal ko zó val, az aján lat ké -
rõ ként szer zõ dõ fél más meg je lölt cég köz re mû kö dé sé hez
is hoz zá já rul hat, ha az meg fe lel a be szer zé si el já rás ban az
al vál lal ko zók ra meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.”

9.  §

(1) A Korm. ren de let 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be szer zé si el já rás két lép csõs el já rás (ver seny pár -
be széd), ke ret meg ál la po dá sos el já rás, azon na li el já rás,
könnyí tett el já rás le het.”

(2) A Korm. ren de let 14.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõ i) pont tal egé szül ki:

(Azon na li el já rást le het tar ta ni a ren de let ha tá lya alá
tar to zó be szer zés ese tén, ha)

„i) olyan új épí té si be ru há zás ra, il le tõ leg szol gál ta tás
meg ren de lé sé re ke rül sor, ame lyet a ko ráb bi nyer tes aján -
lat te võ vel köt meg ugyan azon aján lat ké rõ azo nos vagy
 hasonló épí té si be ru há zás, il le tõ leg szol gál ta tás tel je sí té -
sé re, fel té ve hogy az új épí té si be ru há zás, il le tõ leg szol gál -
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ta tás össz hang ban van az zal az alap pro jekt tel, amely re a
ko ráb bi szer zõ dést a két lép csõs el já rás ban meg kö töt ték, és 
a két lép csõs el já rás rész vé te li fel hí vá sá ban az aján lat ké rõ
je lez te, hogy azon na li el já rást al kal maz hat, va la mint a
 korábbi két lép csõs el já rás ban az épí té si be ru há zás, il le tõ -
leg szol gál ta tás be csült ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor
figye lembe vet te az újabb épí té si be ru há zás, il le tõ leg szol -
gál ta tás be csült ér té két is; ilyen be szer zé si el já rást azon -
ban csak a ko ráb bi elsõ szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott
há rom éven be lül le het in dí ta ni.”

10.  §

A Korm. ren de let 15.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be szer zé si el já rás ban – az 56/A.  § (6) be kez dé se,
a 61/D.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset és az azon na li el já rás
ki vé te lé vel – az aján lat ké rõ az aján lat té te li fel hí vás ban és
a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek hez, az aján -
lat te võ pe dig az aján la tá hoz köt ve van.”

11.  §

A Korm. ren de let 16.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

(Az el já rás ban nem le het rész vé tel re je lent ke zõ, aján lat -
te võ vagy al vál lal ko zó, aki)

„g) a ren de let ha tá lya alá tar to zó ko ráb bi be szer zé si
 eljárásban tör té nõ aján lat té tel hez ren del ke zé sé re bo csá tott 
összes ok mányt a 60.  § (4) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 31. na pig nem szol gál tat ja vissza.”

12.  §

A Korm. ren de let 20.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az aján lat ké rõ a kö vet ke zõ iga zo lá so kat és írás be li
nyi lat ko za to kat kö te les el fo gad ni:)

„d) a 17.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja ese té ben az épí -
tési be ru há zás ra, az áru be szer zés re és a szol gál ta tás meg -
ren de lés re irá nyu ló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá -
sá ról  szóló 2004/18/EK irány elv nek áru be szer zés ese té -
ben a IX B. mel lék le té ben, épí té si be ru há zás ese té ben a
IX A. mel lék le té ben, szol gál ta tás meg ren de lés ese té ben a
IX C. mel lék le té ben fel so rolt nyil ván tar tá sok sze rin ti iga -
zo lást (ki vo na tot) vagy egyéb iga zo lást vagy nyilatko -
zatot;”

13.  §

A Korm. ren de let 22.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon -
data he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A jegy zék be be ke rült cég min den, a jegy zék be való 
be ke rü lést kö ve tõ, il let ve az e ren de let sze rin ti be szer zé si
el já rá sok so rán vég re haj tott nem zet biz ton sá gi el len õr zést
kö ve tõ 12. hó nap utol só nap já ig kö te les az elõ ze tes mi nõ -
sí té si kér dõ ívet is mét ki töl te ni, és azt az ille té kes nem zet -
biz ton sá gi szol gá lat nak meg kül de ni.”

14.  §

A Korm. ren de let 23.  §-a (2) be kez dé sé nek utol só mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ilyen jegy zék be ke rü lés rõl, il let ve az abba tör té nõ
fel vé tel el uta sí tá sá ról a töb bi nem zet biz ton sá gi szol gá la tot 
is ér te sí te ni kell.”

15.  §

A Korm. ren de let 25.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se 
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A két lép csõs el já rás so rán a 26–61.  § sze rin ti el já -
rás, va la mint ver seny pár be széd foly tat ha tó le.”

16.  §

A Korm. ren de let 27.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az aján lat ké rõ kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy
a rész vé te li do ku men tá ció a rész vé te li fel hí vás megkül -
désének nap já tól kezd ve a rész vé te li ha tár idõ le jár tá ig ren -
del ke zés re áll jon.”

17.  §

A Korm. ren de let 29.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben a rész vé te li sza kasz ba meg hí vott cég
a meg hí vás tól szá mít va 12 hó nap nál nem ré geb ben meg -
kez dett e ren de let sze rin ti be szer zé si el já rás rész vé te li sza -
ka szá ban ered mé nye sen vett részt a be szer zést ki író aján -
lat ké rõ nél, az iga zo lá sok he lyett ele gen dõ a cég nyilat -
kozata arra vo nat ko zó an, hogy az aján lat ké rõ nél lévõ iga -
zo lá sok tar tal ma to vább ra is meg fe lel a va ló ság nak.”

18.  §

A Korm. ren de let 30.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A rész vé te li je lent ke zés ben meg kell je löl ni)
„b) a rész vé tel re je lent ke zõ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé -

hez igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat és tel je sí té si
 segédeket.”
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19.  §

A Korm. ren de let 33.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A rész vé te li ha tár idõt rö vi dí te ni nem le het.”

20.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ 56/A.  §-sal egé szül ki:

„56/A.  § (1) Az aján lat ké rõ az aján la tok 55.  § (4) és
(5) be kez dé se sze rin ti ér té ke lé sét köve tõen tár gya lást kez -
de mé nyez het, ha

a) egyik aján lat te võ sem vagy az összes sé gé ben leg elõ -
nyö sebb aján la tot tevõ sem tett – az aján lat ké rõ rendel -
kezésére álló anya gi fe de zet mér té ké re te kin tet tel – meg -
felelõ aján la tot, vagy

b) a 48.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti bí rá la ti
szem pont alap ján tör té nõ ér té ke lés alap ján a leg ked ve zõbb 
ér vé nyes aján lat ma ga sabb el len szol gál ta tást tar tal maz,
mint a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb, leg fel jebb két aján lat,

c) az aján la tok bí rá la ti szem pont ja a leg ala cso nyabb
össze gû el len szol gál ta tás és a leg ala cso nyabb össze gû
 ellenszolgáltatást két vagy több ér vé nyes aján lat azo nos
összeg ben tar tal maz za,

d) az aján la tok bí rá la ti szem pont ja az összes sé gé ben
leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sa, de az összes sé gé ben
leg elõ nyö sebb aján lat az 55.  § (5) be kez dé se al kal ma zá sá -
val sem ál la pít ha tó meg.

(2) Ha az aján lat ké rõ tár gya lást kez de mé nyez, az elsõ
há rom leg ked ve zõbb aján la tot te võt kell tár gya lás ra fel -
hív ni. Ha az ér vé nyes aján lat te võk szá ma en nél ke ve sebb,
mind két vagy az egyet len ér vé nyes aján la tot te võt kell tár -
gya lás ra fel hív ni. Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset -
ben az azo nos el len szol gál ta tást tar tal ma zó, az (1) be kez -
dés d) pont ja sze rin ti eset ben pe dig az azo nos össz pont -
szám mal ér té kelt ér vé nyes aján la tot be nyúj tó aján lat te võ -
ket kell tár gya lás ra fel hív ni.

(3) A tár gya lás ra való fel hí vást egy ide jû leg, írás ban kell 
meg kül de ni az érin tett aján lat te võk nek. A fel hí vás ban az
aján lat ké rõ nek meg kell ad nia a tár gya lás kez de mé nye zé -
sé nek in do kát, a tár gya lás le foly ta tá sá nak me ne tét és az
aján lat ké rõ ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lya it, va la mint az
elsõ tár gya lás idõ pont ját is. A fel hí vás ban az aján lat ké rõ
újabb aján lat – tár gya lás nél kü li – adott ha tár idõn be lü li
meg té te lé re is fel hív hat ja az érin tett aján lat te võ ket.

(4) A tár gya lás, il le tõ leg az újabb aján lat té tel kez de mé -
nye zé sé rõl – a fel hí vás meg kül dé sé vel egy ide jû leg – az
összes aján lat te võt egy ide jû leg, írás ban kell tá jé koz tat ni.

(5) A tár gya lás, il le tõ leg újabb aján lat té tel ki zá ró lag az
aján lat mó do sí tá sá ra irá nyul hat. Az aján lat te võ az ere de ti
aján la tá ban fog lal tak hoz ké pest az el len szol gál ta tás mér -
té ké re vo nat ko zó an az aján lat ké rõ szá má ra csak ked ve -
zõbb aján la tot te het. Ha a fel hí vott aján lat te võ nem tesz
újabb aján la tot, az ere de ti aján la tát kell ér vé nyes nek te kin -

te ni. A tár gya lás ra egye bek ben a 65.  §-ban fog lal tak meg -
fele lõen al kal ma zan dók.

(6) A tár gya lás so rán nem áll fenn az aján lat te võ nek,
 illetõleg az aján lat ké rõ nek a 15.  § (1) be kez dés sze rin ti
aján la ti kö tött sé ge. Az aján la ti kö tött ség a tár gya lá sok
 befejezésével jön lét re. Ha az aján lat ké rõ az el já rás ered -
mé nyét ki hir det te, a szer zõ dést az aján lat té te li fel hí vás -
nak, il le tõ leg az aján lat té te li do ku men tá ci ó nak és az aján -
lat nak a tár gya lás be fe je zés ko ri tar tal ma sze rint kell meg -
köt ni.”

21.  §

A Korm. ren de let 60.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Amennyi ben az aján lat te võ az (1)–(3) be kez dés
sze rin ti ha tár idõ ben a ko ráb bi be szer zé si el já rás ban tör -
ténõ aján lat té tel hez ren del ke zé sé re bo csá tott összes ok -
mányt nem kül di vissza az aján lat ké rõ nek, az aján lat ké rõ
a 16.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti jog kö vet kez -
mény re való fi gye lem fel hí vás sal egy ide jû leg fel szó lít ja az 
összes ok mány vissza szol gál ta tá sá ra, va la mint a fel szó lí -
tás sal egy ide jû leg e tény rõl az ille té kes nem zet biz ton sá gi
szol gá la tot ha la dék ta la nul ér te sí ti. Az ille té kes nem zet biz -
ton sá gi szol gá lat a mu lasz tó cég irány adó jegy zé ken való
sze re pel te té sét az ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól
mind ad dig fel füg gesz ti, amíg az ok má nyo kat az ajánlat -
tevõ vissza nem szol gál tat ja. Az ok má nyok vissza szol gál -
ta tá sá nak té nyé rõl az aján lat ké rõ az ille té kes nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tot ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.”

22.  §

A Korm. ren de let a 61.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
1/A. és 1/B. Cím mel és 61/A–61/M.  §-sal egé szül ki:

„1/A. Cím

A VERSENYPÁRBESZÉD

61/A.  § (1) Az aján lat ké rõ ver seny pár be szé det ak kor
 alkalmazhat, ha

a) a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó rész vé te li do ku men -
tá ció mû sza ki tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ra nem, vagy
nem a két lép csõs el já rás ban szük sé ges rész le tes ség gel
 képes, il le tõ leg

b) a szer zõ dés tí pu sá nak, vagy jogi, il let ve pénz ügyi
fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá ra nem, vagy nem a két lép csõs 
el já rás ban szük sé ges rész le tes ség gel ké pes.

(2) Az (1) be kez dés a) vagy b) pont ja sze rin ti kö rül -
mény fenn ál lá sa nem ered het az aján lat ké rõ mulasztá -
sából.

(3) A ver seny pár be széd ben a 26–61.  §-ban fog lal ta kat
a 61/B–61/G.  §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

2660 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/41. szám



61/B.  § (1) A ver seny pár be széd ben az aján la tok bí rá la ti
szem pont ja ki zá ró lag az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb
aján lat ki vá lasz tá sa le het.

(2) A ver seny pár be széd ben az aján lat ké rõ és egy vagy
több rész vé tel re je lent ke zõ kö zöt ti pár be széd arra irá nyul,
hogy az aján lat ké rõ ké pes le gyen a szer zõ dés kö tés hez
szük sé ges rész le tes ség gel meg ha tá roz ni a 61/A.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat.

(3) Az aján lat ké rõ nek a pár be széd so rán is biz to sí ta nia
kell az egyen lõ bá nás mó dot az aján lat te võk szá má ra, így
kü lö nö sen az aján lat ké rõ ál tal adott bár mi lyen tá jé koz ta -
tást az összes aján lat te võ nek meg kell adni.

A részvételi szakasz

61/C.  § A ver seny pár be széd a 3/A. szá mú mel lék let sze -
rin ti rész vé te li fel hí vás meg kül dé sé vel in dul. A rész vé te li
do ku men tá ci ó nak a be szer zés tár gyá nak, to váb bá a szer -
zõ dé ses fel té te lek nek a meg ha tá ro zá sát olyan mér ték ben
kell tar tal maz nia, aho gyan az aján lat ké rõ erre ké pes. A
48.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti mód szer rész le tes 
is mer te té se az aján lat té te li fel hí vás ban is meg ad ha tó.

Az ajánlattételi szakasz

61/D.  § (1) Az aján lat ké rõ az ér vé nyes rész vé te li je lent -
ke zést be nyúj tó és al kal mas nak mi nõ sí tett rész vé tel re
 jelentkezõknek az írás be li aján lat té te li fel hí vást a 4/A. szá -
mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal kül di meg. Az aján -
lat te võk elõ ször meg ol dá si ja vas la to kat ké szí te nek, ame -
lyek rõl az aján lat ké rõ – az aján lat té te li fel hí vás sze rint egy 
vagy több for du ló ban – pár be szé det foly tat ve lük. Az aján -
lat te võk ezt köve tõen te szik meg vég sõ aján la tu kat, ame -
lye ket az aján lat ké rõ a 46.  § (9) be kez dé se sze rint el bí rál.

(2) A meg ol dá si ja vas lat nak tar tal maz nia kell:
a) az aján lat te võ elõ ze tes aján la tát arra az eset re néz ve,

ha az ál ta la ja va solt mû sza ki, jogi, il le tõ leg pénz ügyi fel -
tételekkel kel le ne a szer zõ dést tel je sí te ni, to váb bá

b) an nak meg ha tá ro zá sát, hogy meg ol dá si ja vas la tá ból
mely in for má ci ók kö zöl he tõk a töb bi aján lat te võ vel a pár -
be széd so rán,

c) an nak meg ha tá ro zá sát, hogy az aján lat te võ hozzá -
járul-e meg ol dá si ja vas la tá nak a be szer zés tár gyá ra vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyek ki ala kí tá sa so rán tör té nõ tel jes vagy
rész le ges fel hasz ná lá sá hoz.

(3) A ver seny pár be széd ben a vég sõ aján lat meg té te lé ig
nem áll fenn az aján lat te võ, il le tõ leg az aján lat ké rõ aján lat -
té te li kö tött sé ge. Ez azon ban nem jár hat az zal, hogy az
 eljárás alap ján meg kö tött szer zõ dés tár gya, il le tõ leg fel té -
te lei olyan jel lem zõ jé ben, il le tõ leg kö rül mé nyé ben tér el
a be szer zés meg kez dé se kor be sze rez ni kí vánt be szer zé si
tárgy tól, il le tõ leg meg adott szer zõ dé ses fel té te lek tõl,
amely nem tet te vol na le he tõ vé ver seny pár be széd al kal -
ma zá sát.

61/E.  § (1) A pár be szé dek egy vagy több for du ló ban is
le foly tat ha tó ak. Több for du lós pár be széd ese té ben az aján -

lat ké rõ jo go sult csak azo kat az aján lat te võ ket meg hív ni
a to váb bi for du ló(k)ra, akik az elsõ, il le tõ leg a meg adott
for du ló ban a rész vé te li fel hí vás ban a 48.  § (3) be kez dé se
te kin te té ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek alap ján a leg -
ked ve zõbb meg ol dá si ja vas la tot (ja vas lat vál to za tot)
 tették. Az aján lat te võk szá ma azon ban az utol só tár gya lá si
for du lót köve tõen sem le het há rom nál ke ve sebb.

(2) Az el té rõ ja vas la tot adó aján lat te võk meg ol dá si
 javaslatait is a 48.  § (3) be kez dé se te kin te té ben meg ha tá ro -
zott kö rül mé nyek alap ján kell össze ha son lí ta ni. Ha egy
aján lat te võ több vál to za tú meg ol dá si ja vas la tot adott, a
 különbözõ meg ol dás ja vas lat-vál to za to kat ön ál ló ja vas lat -
nak kell te kin te ni, és az aján lat ké rõ jo go sult a továb biak -
ban az aján lat te võ egy-egy meg ol dá si ja vas la tát a pár be -
széd to váb bi for du ló já ra (for du ló i ra) nem meg hív ni.

(3) Ha egy aján lat te võ meg ol dá si ja vas la ta nem fe le l
meg azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lyek vo nat ko zá sá -
ban a 61/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti kö rül mé nyek kö zül
meg nem ha tá ro zot tak ra néz ve az aján lat ké rõ az aján lat té -
te li fel hí vás ban az aján lat te võk ja vas la tát kér te, az aján lat -
ké rõ a meg ol dá si ja vas la tot vagy an nak vál to za tát ér vény -
te len né nyil vá nít ja, eb ben az eset ben az 54.  § (1) bekez -
dése sze rint kö te les el jár ni.

(4) Az (1) és (2) be kez dés sze rint ki vá lasz tott aján lat te -
võk kel foly ta tott to váb bi pár be széd so rán az aján lat ké rõ
nem mó do sít hat ja fel té te le it, az aján lat te võk pe dig a ko -
ráb bi for du ló hoz ké pest az aján lat ké rõ szá má ra csak azo -
nos vagy ked ve zõbb meg ol dá si ja vas la tot ad hat nak.

(5) Az aján lat ké rõ nek min den egyes pár be széd rõl jegy -
zõ köny vet kell ké szí te nie, és azt a pár be széd kö vet ke zõ
for du ló já nak meg kez dé sé ig (egyet len vagy utol só for du ló
ese tén a pár be széd be fe je zé sét kö ve tõ két mun ka na pon
 belül) az érin tett aján lat te võ nek alá kell ír nia, és ré szé re
egy pél dányt át kell adni, vagy két mun ka na pon be lül
 részére meg kell kül de ni.

61/F.  § (1) A pár be szé dek le zá rá sát köve tõen az aján lat -
ké rõ egy ide jû leg írás ban fel szó lít ja az utol só for du ló ban
részt vett összes [egy for du lós pár be széd ese tén az összes
al kal mas és a 61/E.  § (3) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem
tar to zó] aján lat te võt vég sõ aján la tá nak meg té te lé re.

(2) Az aján lat ké rõ, ha a 61/D.  § (2) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rint min den aján lat te võ hoz zá já rult, jo go sult
a vég sõ aján lat ké szí té sé hez egy vagy több meg ol dá si
 javaslat tel jes vagy rész le ges fel hasz ná lá sá val új rész vé te li 
do ku men tá ci ót ké szí te ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben, amennyi ben azt
a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó rész vé te li do ku men tá ció
mû sza ki tar tal má nak vagy az egyéb szer zõ dé ses fel té te lek
mó do sí tá sá nak mér té ke in do kolt tá te szi, az aján lat ké rõ
 jogosult a rész vé te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott el bí rá lá si
rész szem pon tok vagy súly szá ma ik mó do sí tá sá ra. A mó do -
sí tás in do ko lá sát a vég sõ aján lat ké szí té sé hez adott do ku -
men tá ci ó ban meg kell adni. E fel té te lek hi á nyá ban az aján -
lat te võk ko ráb bi meg ol dá si ja vas la tu kat vég le ge sít ve tesz -
nek vég sõ aján la tot.
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61/G.  § (1) A vég sõ aján lat té tel re tör té nõ fel szó lí tás ban
kö zöl ni kell a vég sõ aján lat té tel ha tár ide jét, az aján la tok
be nyúj tá sá nak he lyét, bon tá sá nak idõ pont ját.

(2) A vég sõ aján lat té tel re tör té nõ fel szó lí tás nak – 61/F.  §
(2) be kez dé se sze rin ti eset ben – tar tal maz nia kell a do ku men -
tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap cso la tos ada to kat is.

(3) Az aján lat te võ ak kor is jo go sult aján la tot ten ni, ha az 
aján lat ké rõ olyan ja vas la tot hasz nált fel az aján lat té te li fel -
hí vás és do ku men tá ció el ké szí té sé hez, ame lyet nem õ tett.

(4) A vég sõ aján lat az 51.  § (2) be kez dé sé ben és
a 61/E.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en ér vény -
te len ak kor is, ha az ab ban sze rep lõ meg ol dá si mód nem
fe le l meg a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek.

1/B. Cím

A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS

Az eljárás két része

61/H.  § (1) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás két rész bõl
áll. Az elsõ rész ben az aján lat ké rõ(k) a 26–61.  § sze rin ti
két lép csõs el já rást kö te les(ek) al kal maz ni ke ret meg ál la po -
dás meg kö té se cél já ból. A má so dik rész ben az aján lat ké rõ
a ke ret meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott be szer zé si tárgy ra
kér aján la to(ka)t és köt szer zõ dést az adott be szer zés(ek)
meg va ló sí tá sá ra.

(2) Ke ret meg ál la po dás egy aján lat te võ vel, il let ve több
aján lat te võ vel köt he tõ. Az aján lat ké rõ a 61/I.  § (3) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti eset ben az elsõ rész vé gén kö te -
les az elsõ rész ben al kal ma zott bí rá la ti szem pont alap ján
az aján lat te võ ket rang so rol ni.

(3) A több aján lat te võ vel kö ten dõ ke ret meg ál la po dás
ese té ben a ke ret meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré szét meg in -
dí tó rész vé te li fel hí vás ban az aján lat ké rõ kö te les meg ad ni
a 48.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bí rá la ti szem pon -
tok egyi ke sze rint a leg ked ve zõbb aján la tot te võk ke ret -
szá mát, amely nek leg fel jebb fel sõ ha tá rá ig ter je dõ szá mú
aján lat te võ vel köt majd ke ret meg ál la po dást. A ke ret szám -
nak a be szer zés tár gyá hoz, az el já rás sa já tos jel lem zõ i hez
kell iga zod nia, és min den kö rül mény kö zött biz to sí ta nia
kell a va ló di ver senyt. A ke ret szám nak leg alább há rom
aján lat te võt kell ma gá ban fog lal nia. Az azo nos aján la tok
el bí rá lá sá ra az 56/A.  § nem al kal maz ha tó. Ha a leg ked ve -
zõbb aján la tot te võk ke ret szá má nak fel sõ ha tá rán több
aján lat azo nos, az összes ilyen azo nos aján la tot te võ vel
 keretmegállapodást kell köt ni.

(4) A több aján lat te võ vel kö tött ke ret meg ál la po dás ese -
té ben, a ke ret meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré sze – az
58.  §-ban fog lal ta kon túl – ak kor is ered mény te len,
amennyi ben az ér vé nyes aján la tot be nyúj tók szá ma nem
éri el a hár mat.

(5) A ke ret meg ál la po dás nak a 4. szá mú mel lék let sze -
rin ti aján lat té te li fel hí vás ban fog lal tak nak meg fele lõen
tar tal maz nia kell az adott idõ tar tam alatt an nak alap ján

 kötendõ szer zõ dé sek lé nye ges fel té te le it, kü lö nö sen a be -
szer zé sek tár gyát és az el len szol gál ta tás mér té két. A ke ret -
meg ál la po dás több kü lön bö zõ be szer zé si tárgy ra is vo nat -
koz hat.

(6) Ke ret meg ál la po dás leg fel jebb négy évre köt he tõ.
A ke ret meg ál la po dás alap ján kö ten dõ szer zõ dés(ek) idõ -
tar ta ma nem ha lad hat ja meg a ke ret meg ál la po dás idõtar -
tamát.

(7) Ti los ver seny kor lá to zá si cél lal al kal maz ni a ke ret -
meg ál la po dá sos el já rást.

61/I.  § (1) Az aján lat ké rõ a ke ret meg ál la po dá sos el já rás
elsõ ré szét köve tõen jo go sult a ke ret meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott mennyi ség, va la mint be szer zé si tárgy(ak)
egy-egy ré szé re (a továb biak ban: adott be szer zés) a ke ret -
meg ál la po dás ban elõ irány zott tel jes mennyi ség ke re te in
be lül az el já rás má so dik ré szé ben több szer zõ dést köt ni.
A be szer zés mennyi sé gét úgy is meg le het ha tá roz ni, hogy
az aján lat ké rõ a leg ala cso nyabb vagy a leg ma ga sabb
mennyi sé get vagy ér té ket köz li, és ki kö ti az et tõl való el té -
rés le he tõ sé gét, elõ ír va az el té rés szá za lé kos mér té két.

(2) Az aján lat ké rõ az egy aján lat te võ vel a 61/H.  §-nak
meg fele lõen meg kö tött ke ret meg ál la po dás alap ján az
adott be szer zés(ek) meg va ló sí tá sa ér de ké ben – írás be li
kon zul tá ci ót köve tõen – köt szer zõ dést a ke ret meg ál la po -
dás ban ré szes aján lat te võ vel.

(3) Az aján lat ké rõ a több aján lat te võ vel a 61/H.  §-nak
meg fele lõen meg kö tött ke ret meg ál la po dás alap ján az
adott be szer zés(ek) meg va ló sí tá sa ér de ké ben

a) a ke ret meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott fel té te lek al -
kal ma zá sá val a ver seny új bó li meg nyi tá sa nél kül – írás be li 
kon zul tá ci ót köve tõen – köt het szer zõ dés(eke)t az elsõ
rész ben al kal ma zott bí rá la ti szem pont alap ján a be szer zés
meg ha tá ro zott ré sze vo nat ko zá sá ban az elsõ he lyen rang -
so rolt, il le tõ leg amennyi ben az elsõ he lyen rang so rolt
aján lat te võ nem ké pes a szer zõ dés tel je sí té sé re, az el já rás
elsõ ré sze ered mé nyé nek ki hir de té se kor a so ron kö vet ke zõ 
leg ked ve zõbb aján la tot te võ vel, fel té ve hogy a ke ret meg -
ál la po dás az adott be szer zés meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló
szer zõ dés va la mennyi fel té te lét tar tal maz za;

b) köz vet len írás be li aján lat té te li fel hí vást küld a ke ret -
meg ál la po dás ban ré szes aján lat te võk nek, amennyi ben
a ke ret meg ál la po dás nem tar tal maz za az adott be szer zés
meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló szer zõ dés va la mennyi fel té te lét.

61/J.  § (1) Az aján lat ké rõ, amennyi ben a keretmeg -
állapodást csak egy aján lat te võ vel kö töt te vagy a 61/I.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont ját al kal maz za, az aján lat te võ ket
a 4/C. szá mú mel lék let al kal ma zá sá val írás be li konzultá -
cióra hív ja fel.

(2) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás má so dik ré szé ben
nem ér vé nye sül az aján lat té te li ha tár idõ 47.  § (1) be kez dés
sze rin ti leg rö vi debb idõ tar ta ma, de a ha tár idõt úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy ele gen dõ idõ tar tam áll jon ren del ke -
zés re az aján lat te võk egyen lõ eséllyel tör té nõ meg fe le lõ
aján lat té te lé hez.
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(3) Az aján lat ké rõ a kon zul tá ci ó ra  szóló fel hí vás ban
szük ség sze rint fel hív hat ja az aján lat te võt a ke ret meg ál la -
po dás elsõ ré szé ben tett aján la ta ki egé szí té sé re.

(4) A ke ret meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott fel té te le ket
a kon zul tá ci ó ra  szóló fel hí vás ban, az aján lat ban és a kon -
zul tá ció so rán lé nye ge sen nem le het mó do sí ta ni. Az aján -
lat te võ a ke ret meg ál la po dás ban fog lal tak hoz ké pest az
aján lat nak az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat meg -
íté lé sé re szol gá ló rész szem pon tok kal össze füg gõ tar tal mi
ele me i re vo nat ko zó an [48.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja]
csak a ke ret meg ál la po dás ban fog lal tak kal azo nos vagy
 annál az aján lat ké rõ szá má ra ked ve zõbb aján la tot te het.

(5) Az aján lat ké rõ az el já rás má so dik ré sze(i) ered mé -
nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl az aján lat te võ ket egy -
ide jû leg, írás ban kö te les tá jé koz tat ni.

61/K.  § (1) A 61/I.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
eset ben az aján lat té te li fel hí vást a ke ret meg ál la po dást kö -
tött összes aján lat te võ nek egy ide jû leg írás ban a 4/B. szá -
mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal kell meg kül de ni.
Más aján lat te võt az el já rás ba nem le het be von ni.

(2) Az aján lat ké rõ ak kor al kal maz hat az el já rás elsõ
 részében al kal ma zot tól el té rõ bí rá la ti szem pon tot vagy
rész szem pon tot, amennyi ben az el já rás elsõ ré szé ben – az
el já rást meg in dí tó rész vé te li fel hí vás ban vagy a do ku men -
tá ci ó ban – azt elõ ír ta, és ame lyet egy ben a ke ret meg ál la -
po dás tar tal maz. Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat
ki vá lasz tá sá nak bí rá la ti szem pont ja ese tén az el já rást meg -
in dí tó rész vé te li fel hí vás ban vagy a do ku men tá ci ó ban és
a ke ret meg ál la po dás ban rög zí te ni kell a 48.  § (3) és (4) be -
kez dé se sze rin ti szem pon to kat is.

(3) Az aján la to kat írás ban kell be nyúj ta ni.

61/L.  § Az aján lat ké rõ nem kö te les írás be li kon zul tá ci ó -
ra  szóló vagy aján lat té te li fel hí vást kül de ni, ha a ke ret meg -
ál la po dás meg kö té sét köve tõen – ál ta la elõ re nem lát ha tó
és el há rít ha tat lan ok kö vet kez té ben – be ál lott lé nye ges
 körülmény  miatt a szer zõ dés(ek) meg kö té sé re, il le tõ leg a
szer zõ dés meg kö té se ese tén a tel je sí tés re nem len ne ké pes.

61/M.  § (1) Alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi
 érdeket érin tõ vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést
igény lõ be szer zés ese tén, amennyi ben a be szer zés tár gyá ra 
egy ide jû leg több aján lat ké rõ nek kel le ne be szer zé si el já -
rást le foly tat nia és a be szer zés mû sza ki, biz ton sá gi szem -
pont ból egy sé ges rend szer szol gál ta tá sá nak igény be vé te -
lé re irá nyul, a Kor mány dön té se alap ján a (4) és (5) be kez -
dés sze rin ti el té ré sek kel e ren de let sze rin ti ke ret meg ál la -
po dá sos el já rás foly tat ha tó le.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok 
el éré se ér de ké ben ki je lö li a be szer zé si el já rást le foly ta tó
aján lat ké rõt, a be szer zés hez kö te le zõ en csat la ko zók, va la -
mint a szol gál ta tás igény be vé te lé re kö te le zet tek kö rét,
 továbbá azt a kört, amely nek a csat la ko zást, il let ve a szol -
gál ta tás igény be vé te lét még le he tõ vé te szi.

(3) A ke ret meg ál la po dás tar tal mát az érin tett szer ve ze -
tek meg ren de lé se ik tar tal má nak meg ál la pí tá sá hoz meg is -

mer he tik és kö te le sek azt a vo nat ko zó ti tok vé del mi jog -
sza bá lyok sze rint ke zel ni. A (2) be kez dés sze rin ti szer ve -
ze tek a ki je lölt aján lat ké rõ ré szé re kö te le sek a keretmeg -
állapodás meg kö té sé hez szük sé ges ada to kat szol gál tat ni.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek a ke ret meg ál la -
po dás ter hé re tör té nõ meg ren de lés sel va ló sít hat ják meg
be szer zé sü ket, il let ve elé gít he tik ki igé nye i ket. A meg ren -
de lés nem le het el len té tes a ke ret meg ál la po dás sal. A be -
szer zés hez kö te le zõ en nem csat la ko zó, va la mint a szol gál -
ta tás igény be vé te lé re nem kö te le zett, de jo go sult szer ve ze -
tek – az aján lat te võ ként szer zõ dött fél hoz zá já ru lá sá tól
füg gõ en – a ke ret meg ál la po dás alap ján meg ren de lés sel
 élhetnek.

(5) A ke ret meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell:

a) a szol gál ta tás igény be vé te lé re kö te le zet tek, il le tõ leg
jo go sul tak kö rét;

b) a ke ret meg ál la po dás meg kö té sé nek elõz mé nye it
( hivatkozást a le foly ta tott be szer zé si el já rás ra), a be szer zés
tár gyát és be csült mennyi sé gét, to váb bá idõ be li ha tá lyát;

c) a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nye ket;

d) az el len szol gál ta tás pénz be li ér té két és megfizeté -
sének mód ját, ide jét;

e) arra vo nat ko zó ki kö tést, hogy az igény be ve võ a be -
szer zést, a ke ret meg ál la po dás alap ján a szol gál ta tás(ok)
igény be vé te lé rõl  szóló meg ren de lés sel va ló sít ja meg;

f) a meg ren de lé sek kez de mé nye zé sé vel, ezek vissza -
iga zo lá sá val, va la mint a tel je sí té sek kel kap cso la tos rész -
letes fel té te le ket, kü lö nö sen a tel je sí té si ha tár idõt;

g) a szer zõ dés sze gé sért való fe le lõs ség sza bá lya it,
 valamint a szer zõ dés sze gés jog kö vet kez mé nye it;

h) a ke ret meg ál la po dás sal és a meg ren de lés sel kap cso -
la tos adat szol gál ta tá si, adat ke ze lé si kö te le zett sé ge ket;

i) a meg ren de lé si for ma nyom tat ványt.”

23.  §

(1) A Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 1. szá mú mel lék le te lép, egy ide jû leg a Korm. ren de let 
az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 1/A. és 1/B. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

(2) A Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(3) A Korm. ren de let az e ren de let 4. szá mú mel lék le te
sze rin ti 3/A. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(4) A Korm. ren de let az e ren de let 5. szá mú mel lék le te
sze rin ti 4/A–4/C. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(5) A Korm. ren de let 5. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ
10. pont tal egé szül ki:

„10. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:”
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24.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett
be szer zé si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Korm. ren de let 6/A.  §-a, 33.  §-ának (5) be kez dé se, 
38.  §-a, va la mint az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le -
tõ leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ 
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2006. (I. 20.) Korm. ren -
de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Korm.
ren de let 13.  §-a (5) be kez dé sé ben a „az (1) és (3) vagy

(4) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be a „az (1), (3) és (4)
vagy (7) be kez dés ben” szö veg rész, 22.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben a „45 na pon be lül” szö veg rész he lyé be az „55 na -
pon be lül” szö veg rész, 33.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„húsz nap nál rö vi debb” szö veg rész he lyé be a „tíz nap nál
rö vi debb” szö veg rész, 47.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„ huszonegy nap nál rö vi debb” szö veg rész he lyé be a
„ tizennégy nap nál rö vi debb” szö veg rész, 3–6. szá mú mel -
lék le té nek 1. pont já ban a „Az aján lat ké rõ neve, címe, táv -
ira ti címe, te le fon és te le fax szá ma:” szö veg rész he lyé be
a „Az aján lat ké rõ neve, címe, te le fon és te le fax szá ma,
e-ma il címe:” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Elõzetes cégminõsítési kérdõív

A jegy zék be je lent ke zõ nek (a továb biak ban: cég) a kér dõ ív ben meg fo gal ma zott kér dé sek re – az ere de ti vel azo nos
sor rend ben, a kér dé sek sor szá má ra való hi vat ko zás sal – kell vá laszt ad nia, ada tot szol gál tat nia. Ez tör tén het a kér dõ ív
író gép pel vagy nyom ta tott be tû vel tör té nõ ki töl té sé vel, il let ve kü lön do ku men tá ció össze ál lí tá sá val, amely hez a szük -
séges hi vat ko zá sok kal mel lék le tek, ki egé szí tõ do ku men tá ci ók, ma gya rá za tok és tá jé koz ta tás is csa tol ha tók.

Az elõ ze tes mi nõ sí tést vég zõ nem zet biz ton sá gi szol gá lat ki je len ti, hogy a kér dõ ív ki töl té sé vel tu do má sá ra ju tott
 adatokat bi zal ma san ke ze li.

1. A cég re vo nat ko zó ál ta lá nos azo no sí tó ada tok

1.1. cég sze rû meg ne ve zés a cég for ma meg ne ve zé sé vel: .................................................................................................

1.2. A cég te vé keny sé gi köre, TEÁOR kód jai és azok meg ne ve zé se (a leg jel lem zõbb te vé keny sé gi kör megjelölé -
sével): ........................................................................................................................................................................

1.3. A cég szék he lye: .......................................................................................................................................................

1.4. A cég ala pí tá sá nak kel te: ..........................................................................................................................................

1.5. A cég bí ró sá gi be jegy zés he lye, kel te, szá ma: ...........................................................................................................

1.6. Jog elõd neve, címe, ala pí tá sá nak ide je: ....................................................................................................................

1.7. A cég jegy zett tõ ké je: .......................................................................................................................................... Ft

1.8. A cég tu laj do no sa i nak meg ne ve zé se a tu laj do ni ará nyok fel tün te té sé vel: ............................................................ %
  – ma gyar ál la mi tu laj don (ÁPV Rt): .................................................................................................................... %
  – ön kor mány za ti tu laj don: .................................................................................................................................. %
  – ma gyar ál lam pol gár sá gú ter mé sze tes sze mély tu laj do na: ................................................................................. %
  – kül föl di ál lam pol gár sá gú ter mé sze tes sze mély tu laj do na: ................................................................................ %
  – va la mennyi cég tu laj do nos neve, any ja neve, szü le té si he lye, ide je (év, hó nap, nap) bel- és kül föl di címe:
   .................................................................................................................................................................................
  – Ma gyar or szá gon be jegy zett tár sa ság tu laj don ará nya: ..................................................................................... %
  – kül föl dön be jegy zett tár sa ság tu laj don ará nya: ................................................................................................ %
  – dol go zói (al kal ma zot ti) tu laj don ará nya: .......................................................................................................... %
  – egyéb (meg ne vez ve): ....................................................................................................................................... %
   Össze sen: ................................................................................................................................................... 100%



1.9. A cég ér de kelt sé gei más vál lal ko zá sok ban (név, cím, ré sze se dés): ..........................................................................

1.10. Szám la ve ze tõ bank(ok) meg ne ve zé se és a bank szám la szám(ok): ..........................................................................

1.11. Bank in for má ció(k): .................................................................................................................................................

1.12. A cég adó szá ma: ......................................................................................................................................................

2. A cég ve ze té sé re vo nat ko zó in for má ci ók

  A cég va la mennyi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek sze mé lyes ada ta:
  – Név (szü le té si név): ...............................................................................................................................................
  – Szü le té si hely és idõ: .............................................................................................................................................
  – Any ja neve: ...........................................................................................................................................................
  – Lak cí me: ................................................................................................................................................................
  – Je len le gi tiszt sé ge: ................................................................................................................................................
  – Is ko lai vég zett sé ge: ...............................................................................................................................................
  – Szak irá nyú vég zett sé ge: ........................................................................................................................................
  – A cég nél al kal ma zás ban ál lás ide je: ......................................................................................................................
  – Ve ze tõi gya kor la ta: ...............................................................................................................................................
  – A cég ál tal el vég zett, ki vi te le zett je len tõ sebb mun kák, va la mint a be szer zé sek irá nyí tá sá ban és szer ve zé sé ben

részt vevõ(k) ada tai: ...............................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................................
  – Cég be li el ér he tõ sé ge (te le fon, e-ma il): .................................................................................................................
  – Nem zet biz ton sá gi el len õr zött sé ge (az el len õr zés konk rét idõ pont ja, az el len õr zés tí pu sa, az el len õr zést végre -

hajtó nem zet biz ton sá gi szol gá lat) a 31.  § (3) be kez dés alap ján: ..........................................................................
   .................................................................................................................................................................................
   .................................................................................................................................................................................

3. A 12 hó nap nál nem ré geb bi, a ren de let ha tá lya alá tar to zó be szer zé si el já rás rész vé te li sza ka szá ban tör té nõ ered -
ményes rész vé tel(ek) meg je lö lé se az aján lat ké rõ fel tün te té sé vel: ................................................................................

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

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

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás”

2. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

„1/A. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Nyilatkozat

A .................................................................................. cég ve ze tõ je bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem,
hogy

1. Ki je len tem, hogy az elõ ze tes cég mi nõ sí té si kér dõ ív ben fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes
 körûek, va ló di ak és hi te le sek.

2. A cég Ma gyar or szá gon a cég nyil ván tar tás ba be jegy zett gaz da sá gi tár sa ság, egyéb: ..............................................
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3. Ki je len tem, hogy a cég nek a cég szék he lye sze rint ille té kes or szág ban az ál lam mal, ön kor mány za tok kal szem be ni
kö te le zett sé ge i nek ele get tesz, 60 na pon túli köz tar to zá sa [tár sa da lom biz to sí tá si, adó, adók mód já ra be hajt ha tó egyéb
(il le ték), va la mint vám stb. tar to zás] nincs.

4. Ki je len tem, hogy a cég el len csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás nin csen fo lya mat ban.

5. Ki je len tem, hogy a cég nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen -
lí tett tar to zá sa nincs.

6. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az elõ ze tes cég el len õr zés so rán az ille té kes nem zet biz ton sá gi szol gá lat a cég szék -
helyén, il let ve te lep he lyén vizs gá la tot foly tas son, amely hez min den se gít sé get meg adok.

7. Tu do má sul ve szem, hogy az ille té kes nem zet biz ton sá gi szol gá lat ál tal ké szí tett nem zet biz ton sá gi szak vé le mény
el len fel leb be zés nek he lye nincs.

8. A cég irány adó jegy zék be ke rü lé se ese tén adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get te szek.

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

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás”

„1/B. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Nyilatkozat

A .......................................................................................... cég ve ze tõ je bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len -
tem, hogy

1. Az ál ta lam kép vi selt cég a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén köz be szer zé si el já rás tól nincs el tilt va.

2. A cég a ko ráb bi 5 év nél nem ré geb ben le foly ta tott köz be szer zé si el já rás ban aján lat té tel kor ha mis adat szol gál ta tás
 miatt köz be szer zé si el já rás ból ki zár va nem lett.

3. A cég köz be szer zé si el já rás alap ján vál lalt szer zõ dé ses kö te le zett sé gé nek meg sze gé sét jog erõs ál lam igaz ga tá si
vagy bí ró sá gi ha tá ro zat nem ál la pí tot ta meg.

4. A szám la ve ze tõ bank nál vagy ban kok nál a cég szám lá ján a pénz for ga lom rend sze res, a hi te le zõk sor ban ál lá sa nem 
for dult elõ, a cég a fi ze té si kö te le zett sé gé nek ele get tesz.

5. A cég üz let vi te li kö ré ben 5 év nél nem ré geb ben meg ho zott, jog erõs bí ró sá gi íté let ben, jog erõs-ver seny fel ügye le ti
ha tá ro zat ban meg ál la pí tott jog sza bály sér tést nem kö ve tett el.

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

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás”
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3. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Adatlap pénzügyi, gazdasági és adatbiztonsági ellenõrzéshez

A rész vé tel re je lent ke zõ nek (a továb biak ban: cég) a kér dõ ív ben meg fo gal ma zott kér dé sek re – az ere de ti vel azo nos
sor rend ben, a kér dé sek sor szá má ra való hi vat ko zás sal – kell vá laszt ad nia, ada tot szol gál tat nia. Ez tör tén het a kér dõ ív
író gép pel vagy nyom ta tott be tû vel tör té nõ ki töl té sé vel, il let ve kü lön do ku men tá ció össze ál lí tá sá val, amely hez a szük sé -
ges hi vat ko zá sok kal mel lék le tek, ki egé szí tõ do ku men tá ci ók, ma gya rá za tok és tá jé koz ta tás is csa tol ha tók.

A kér dõ ív fel dol go zá sát vég zõ nem zet biz ton sá gi szol gá lat ki je len ti, hogy a kér dõ ív ki töl té sé vel tu do má sá ra ju tott
ada to kat bi zal ma san ke ze li.

1. A cég re vo nat ko zó ál ta lá nos in for má ci ók (azo no sí tó ada tok)

1.1. cég sze rû el ne ve zés a cég for ma meg je lö lé sé vel: .......................................................................................................

1.2. A cég te vé keny sé gi köre, TEÁOR kód jai és azok meg ne ve zé se (a leg jel lem zõbb te vé keny sé gi kör meg je lö lé sé vel):
  .....................................................................................................................................................................................

1.3. A cég szék he lye: .......................................................................................................................................................

1.4. A cég tu laj do no sa i nak meg ne ve zé se a tu laj do ni ará nyok fel tün te té sé vel: ............................................................ %
  – ma gyar ál la mi tu laj don (ÁPV Rt): .................................................................................................................... %
  – ma gyar ál lam pol gár sá gú ter mé sze tes sze mély tu laj do na: ................................................................................. %
  – kül föl di ál lam pol gár sá gú ter mé sze tes sze mély tu laj do na: ................................................................................ %
  – va la mennyi cég tu laj do nos neve, any ja neve, szü le té si he lye, ide je (év, hó nap, nap) bel- és kül föl di címe:
   .................................................................................................................................................................................
  – Ma gyar or szá gon be jegy zett tár sa ság tu laj don ará nya: ..................................................................................... %
  – kül föl dön be jegy zett tár sa ság tu laj don ará nya: ................................................................................................ %
  – dol go zói (al kal ma zot ti) tu laj don ará nya: .......................................................................................................... %
  – egyéb (meg ne vez ve): ....................................................................................................................................... %
  Össze sen: ....................................................................................................................................................... 100%

1.5. A cég va la mennyi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek ada tai:
  – Név (szü le té si név): ...............................................................................................................................................
  – Je len le gi tiszt sé ge (a be töl tés kez dõ idõ pont já nak fel tün te té sé vel): .....................................................................
  – Is ko lai vég zett sé ge: ...............................................................................................................................................
  – Szak irá nyú vég zett sé ge: ........................................................................................................................................
  – A cég nél al kal ma zás ban ál lás ide je: ......................................................................................................................
  – Ve ze tõi gya kor la ta: ...............................................................................................................................................

2. A cég gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó pénz ügyi, pénz for gal mi (ter me lé si) ada tok

2.1. Mel lék let ként csa tol ni kell az elõ zõ évi mér le get és en nek ki egé szí tõ mel lék le te(ke)t.

2.2. A cég hi tel tar to zá sa i nak össze ge: ........................................................................................................................ Ft

2.3. El is mert kint lé võ sé gek össze ge: .......................................................................................................................... Ft

2.4. Hosszú le já ra tú tar to zá sok össze ge: .................................................................................................................... Ft

2.5. Tár gyi esz kö zök net tó ér té ke: .............................................................................................................................. Ft

2.6. For gó esz kö zök ál lo má nya: .................................................................................................................................. Ft
  – eb bõl pénz esz köz: ............................................................................................................................................ Ft

2.7. A tárgy év re ter ve zett ár be vé tel (sa ját és al vál lal ko zói):.......................................................................................... Ft

2.8. Prog nosz ti zált tárgy évi ered mény: ........................................................................................................................ Ft

2.9. Fo lyó évre ter ve zett szol gál ta tá sok ér té ke: ............................................................................................................. Ft
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2.10. A kö vet ke zõ két évre ter ve zett – szer zõ dés sel már le kö tött – szol gál ta tá sok ér té ke:............................................. Ft

2.11. Fog lal koz ta tot tak össz lét szá ma: ......................................................................................................................... Ft.

2.12. A cég nyi lat ko za ta ar ról, hogy az ál lam mal, ön kor mány za tok kal szem be ni kö te le zett sé ge i nek ele get tett, köztar -
tozása [tár sa da lom biz to sí tá si, adó, adók mód já ra be hajt ha tó egyéb (il le ték), va la mint vám stb. tar to zás] nincs:
....................................................................................................................................................................................

3. A cég re vo nat ko zó szak mai in for má ci ók, meg ren de lõ ál tal iga zolt re fe ren ci ák fel so ro lá sa szük ség sze rin ti részle -
tezettséggel és mel lék le tek csa to lá sá val

3.1. A cég ál tal meg bí zott, a be szer zé si el já rás ban részt vevõ sze mély(ek) ada tai:

  – Név (szü le té si név): ...............................................................................................................................................

  – Je len le gi tiszt sé ge: ................................................................................................................................................

  – Is ko lai vég zett sé ge: ...............................................................................................................................................

  – Szak irá nyú vég zett sé ge: ........................................................................................................................................

  – A cég nél al kal ma zás ban ál lás ide je: ......................................................................................................................

  – Ve ze tõi gya kor la ta: ...............................................................................................................................................

  – A cég ál tal el vég zett, ki vi te le zett je len tõ sebb mun kák, va la mint a be szer zé sek irá nyí tá sá ban és szer ve zé sé ben
részt ve võ(k) ada tai: ..............................................................................................................................................

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

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

  – Cég be li el ér he tõ sé ge (te le fon, e-ma il): .................................................................................................................

  – Nem zet biz ton sá gi el len õr zött sé ge (az el len õr zés konk rét idõ pont ja, az el len õr zés tí pu sa, az el len õr zést végre -
hajtó nem zet biz ton sá gi szol gá lat) a 31.  § (3) be kez dés alap ján: ..........................................................................

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

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

  – A 12 hó nap nál nem ré geb bi, a ren de let ha tá lya alá tar to zó be szer zé si el já rás rész vé te li sza ka szá ban tör té nõ ered -
mé nyes rész vé tel(ek) meg je lö lé se az aján lat ké rõ fel tün te té sé vel: ........................................................................

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

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

3.2. Az el múlt két év ben vég zett olyan mun kák meg ne ve zé se, ame lye ket a cég fo ko zott adat vé del met igény lõ meg bí zók 
(Ma gyar Hon véd ség, ka to nai vagy pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, rend õrségi, vám- és pénz ügy õr sé gi, ka taszt ró -
fa vé del mi szer vek, bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek, mi nisz té ri u mok, más or szá gos ha tás kö rû szer vek) ré szé re vég zett:

  – Mun ka meg ne ve zé se: ............................................................................................................................................

  – Meg ren de lõ neve: ..................................................................................................................................................

  – A szer zõ dés jel le ge (fõ vál lal ko zó, al vál lal ko zó vagy tel je sí té si se géd volt-e): ....................................................

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

  – A re fe ren ci át nyúj tó szer ve zet meg ne ve zé se, címe az ok irat ki ál lí tó ja ne vé nek és te le fon szá má nak feltünte -
tésével: ..................................................................................................................................................................

3.3. A cég el múlt két év ben el vég zett mun kái kö zül olyan re fe ren cia mun kák fel so ro lá sa:

  – ame lye ket ön ál ló an vég zett el,

  – ahol biz to sít ja, hogy elõ re egyez te tett idõ pont ban az át adott mun ka meg te kint he tõ.

3.4. A be szer zé si el já rás ban a cég ré szé rõl vagy kép vi se le té ben részt vevõ spe ci á lis vég zett sé gû vagy tu do má nyos fo ko -
zat tal ren del ke zõ szak em be rei ada tai:

  (* Amennyi ben több ilyen sza kem be re van, vagy egyi kük nek több spe ci á lis vég zett sé ge is van, azo kat kü lön-kü lön
kell meg ad ni az aláb bi ak sze rint): ..............................................................................................................................

  Sze mé lyes ada tok [név, (szü le té si név), szü le té si hely, idõ, any ja neve]: ................................................................

  Tu do má nyos fo ko zat vagy spe ci á lis vég zett ség meg ne ve zé se: ................................................................................

  Dip lo ma szá ma: .........................................................................................................................................................

  Meg szer zé sé nek idõ pont ja: .......................................................................................................................................

  Meg szer zé sé nek he lye: .............................................................................................................................................
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4. Biz ton sá gi elõ írások

4.1. A cég is mer tes se azon mun ka tár sak kö rét sze mé lyi ada ta ik [név (szü le té si név), szü le té si hely és idõ, any ja neve,
irá nyí tó szám mal el lá tott ál lan dó és ide ig le nes (ha van) lak cím] meg adá sa mel lett, akik a kér dõ ív össze ál lí tá sá ban, ki dol -
go zá sá ban részt vet tek.

4.2. A kér dõ ívet ki töl tõ sze mély tu do má sul ve szi, hogy a cég ter mé sze tes sze mély tu laj do no sai, to váb bá a ki írt pá lyá zat
meg nye ré sét köve tõen a cég al kal ma zot tai, a nem zet biz ton sá gi szol gá lat ob jek tu má ba be lé põ mun ka tár sai nem zet biz -
ton sá gi el len õr zé sen es nek át, amely – 15 évre vissza me nõ leg – egy aránt ki ter jed ma gán éle tük re, élet vi te lük re, er köl csi,
anya gi (va gyo ni) hely ze tük re, bel föl di és kül föl di kap cso lat rend sze rük re.

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

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás”

4. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

„3/A. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Részvételi felhívás versenypárbeszédben

1. Az aján lat ké rõ neve, címe, te le fon- és te le fax szá ma (e-ma il címe):

2. a) A vá lasz tott el já rás: ver seny pár be széd két lép csõs el já rás ban
 b) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa, ami re aján la tot kér nek:
 c) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ter ve zett ha tár ide je:

3. a) A be szer zés tár gya:
 b) A tel je sí tés he lye:
 c) An nak meg ha tá ro zá sa, hogy az aján lat te võ a be szer zés tár gyá nak egy ré szé re te het-e aján la tot:
 d) A be szer zé si el já rás so rán az aján lat te võ bir to ká ba adan dó ada tok leg ma ga sabb ti tok vé del mi szint je (ál lam ti tok,

szol gá la ti ti tok):
 e) A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap cso la tos in for má ci ók:
 f) A 48.  § (3) be kez dés sze rin ti mód szer meg ha tá ro zá sa:

4. a) A rész vé te li je lent ke zés be nyúj tá sá nak címe:
 b) Azok meg je lö lé se, aki ket az el já rás ban való rész vé tel re az aján lat ké rõ meg kí ván hív ni:
 c) A rész vé te li je lent ke zés nyelv e:
 d) A rész vé te li je lent ke zés ha tár ide je:

5. A rész vé tel re je lent ke zõk pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas sá gá nak iga zo lá sá ra kért ada tok, té nyek:

6. A rész vé tel re je lent ke zõk mû sza ki al kal mas sá gá nak iga zo lá sá ra kért ada tok, té nyek:

7. An nak meg ha tá ro zá sa, hogy az aján lat té tel so rán le het-e több vál to za tú aján la tot ten ni:

8. Hi ány pót lás:

9. A rész vé te li sza kasz ter ve zett ered mény hir de té si idõ pont ja:

10. Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek ter ve zett idõ pont ja:

11. Egyéb in for má ci ók:”
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5. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

„4/A. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Ajánlattételi felhívás versenypárbeszédben

1. Az aján lat ké rõ neve, címe, te le fon- és te le fax szá ma (e-ma il címe):

2. a) A vá lasz tott el já rás: ver seny pár be széd két lép csõs el já rás ban

 b) Hi vat ko zás a rész vé te li fel hí vás ra:

 c) Az elsõ pár be széd idõ pont ja és hely szí ne:

 d) Ha az aján lat ké rõ több for du lós pár be szé det tart, a pár be szé dek me ne te, az elsõ, il le tõ leg a meg adott for du lót
 követõ pár be széd re ki vá lasz tott aján lat te või lét szám fel sõ ha tá ra:

 e) A pár be széd nyelv e:

 f) Ha az aján lat ké rõ dí ja zás ban kí ván egy vagy több aján lat te võt ré sze sí te ni, az erre vo nat ko zó – ál ta la meg ha tá ro -
zott – elõ írások:

 g) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa, ami re aján la tot kér nek:

 h) A szer zõ dés idõ tar ta ma, vagy a tel je sí tés ha tár ide je:

3. a) A be szer zés tár gya:

 b) A tel je sí tés he lye:

 c) An nak meg ha tá ro zá sa, hogy az aján lat te võ te het-e több vál to za tú aján la tot:

 d) An nak meg ha tá ro zá sa, hogy az aján lat te võ a be szer zés tár gyá nak egy ré szé re te het-e aján la tot:

 e) Az aján lat té te li do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá val kap cso la tos in for má ci ók:

4. a) Az aján lat té te li ha tár idõ, amely azo nos az aján la tok fel bon tá sá nak idõ pont já val:

 b) Az aján lat be nyúj tá sá nak és fel bon tá sá nak címe:

 c) Az aján lat té tel nyelv e:

 d) Az ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ja:

 e) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:

5. Az aján lat ké rõ pénz ügyi el len szol gál ta tá sá nak fel té te lei:

6. Mind azon kö rül mé nyek fel so ro lá sa, me lyek rõl az aján lat ké rõ kéri az aján lat te võk ja vas la tát, és e kö rül mé nyek te kin -
te té ben az aján lat ké rõ ál tal igé nyelt ke re tek vagy el vá rá sok:

7. Hi ány pót lás:

8. Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek nap ja:

9. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont jai (a rész szem pon tok, a hoz zá tar to zó súly szá mok és az ér té ke lé si mód szer le -
írá sa):
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4/B. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Ajánlattételi felhívás keretmegállapodásos eljárás második részében

1. Az aján lat ké rõ neve, címe, te le fon- és te le fax szá ma (e-ma il címe):

2. a) A vá lasz tott el já rás: ke ret meg ál la po dá sos el já rás
 b) Hi vat ko zás a meg kö tött ke ret meg ál la po dás ra:
 c) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa, ami re aján la tot kér nek:
 d) A szer zõ dés idõ tar ta ma, vagy a tel je sí tés ha tár ide je:

3. a) A be szer zés tár gya, il le tõ leg mennyi sé ge:
 b) A tel je sí tés he lye:
 c) An nak meg ha tá ro zá sa, hogy az aján lat te võ te het-e több vál to za tú aján la tot:
 d) An nak meg ha tá ro zá sa, hogy az aján lat te võ a be szer zés tár gyá nak egy ré szé re te het-e aján la tot:
 e) A do ku men tá ció ren del ke zés re ál lá sá nak mód ja:

4. a) Az aján lat té te li ha tár idõ, amely azo nos az aján la tok fel bon tá sá nak idõ pont já val:
 b) Az aján lat be nyúj tá sá nak és fel bon tá sá nak címe:
 c) Az aján lat té tel nyelv e:
 d) Az ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ja:
 e) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:

5. Az aján lat ké rõ pénz ügyi el len szol gál ta tá sá nak fel té te lei:

6. Aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma:

7. Hi ány pót lás:

8. Az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek nap ja:

9. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont jai (a rész szem pon tok, a hoz zá tar to zó súly szá mok és az ér té ke lé si mód szer le -
írá sa):

4/C. szá mú mel lék let a 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

Felhívás írásbeli konzultációra keretmegállapodásos eljárásban

1. A vá lasz tott el já rás: ke ret meg ál la po dá sos el já rás

2. a) Az aján lat ké rõ neve, címe, te le fon- és te le fax szá ma (e-ma il címe):
 b) Hi vat ko zás a ke ret meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré szét meg in dí tó rész vé te li fel hí vás ra:
 c) Hi vat ko zás a meg kö tött ke ret meg ál la po dás ra:
 d) Az adott be szer zés tár gya, il le tõ leg mennyi sé ge:
 e) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa:
 f) A szer zõ dés idõ tar ta ma vagy a tel je sí tés ha tár ide je:
 g) A tel je sí tés he lye:
 h) Az el len szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te lei, il le tõ leg a vo nat ko zó jog sza bá lyok ra való hi vat ko zás:
 i) Az aján lat té te li ha tár idõ, az aján lat té tel nyelv e és az aján la tok be nyúj tá sá nak címe:
 j) Az aján lat fel bon tá sá nak he lye, ide je, az ott je len lét re jo go sul tak:
 k) A kon zul tá ció foly ta tá sá nak to váb bi sza bá lyai:
 l) Az ered mény hir de tés idõ pont ja és a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja:
 m) A kon zul tá ci ó ra  szóló fel hí vás meg kül dé sé nek nap ja:”
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

9/2007. (IV. 3.) ÖTM
rendelete

a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.) 62.  §-a
(2) be kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának f) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben
el jár va, – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár -
va a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyetér -
tésben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Étv.-ben meg ha tá ro zott bi o ló gi ai ak ti vi tás ér té ket
e ren de let alap ján kell ki szá mí ta ni.

2.  §

Az egyes te rü le tek, va la mint a kü lön bö zõ fe lü let mi nõ -
sé gek bi o ló gi ai ak ti vi tás ér té két az adott te rü let hek tár ban
mért te rü let nagy sá gá nak és e ren de let mel lék le te sze rin ti
ér ték mu ta tó já nak a szor za ta adja.

3.  §

A te rü let ere de ti (vál toz ta tás elõt ti) bi o ló gi ai ak ti vi tás -
ér té két

a) ha tá lyos te le pü lés ren de zé si esz kö zök hi á nyá ban
 beépített te rü le ten a ki ala kult ál la pot, egyéb te rü le ten az
in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti mû ve lé si ágak,

b) ha tá lyos te le pü lés ren de zé si esz kö zök ese té ben a
 területfelhasználási egy sé gek és az épí té si öve ze ti, va la -
mint az öve ze ti be so ro lás ból adó dó épí té si hasz ná lat
 szerinti
e ren de let mel lék le té nek 1. táb lá za tá ban meg adott ér ték -
mu ta tó al kal ma zá sá val kell ki szá mí ta ni.

4.  §

(1) A mel lék let 1. táb lá za tá ban a be épí tés re szánt te rü le -
tek re meg adott ér ték mu ta tók az or szá gos településren -
dezési és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló jog sza bály ban
meg ha tá ro zott leg ki sebb zöld fe lü le ti ará nyok ese té re
 vonatkoznak.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott leg ki sebb zöld fe -
lü le ti arány tól el té rõ – ki ala kult, meg lé võ vagy új on nan
sza bá lyo zott – zöld fe lü let ese tén az egyes te rü le tek bi o ló -
gi ai ak ti vi tás ér té ke ará nyo san mó do sít ha tó, vagy az adott
te rü let hasz ná la ton be lü li kü lön bö zõ fe lü let mi nõ sé gek hez
tar to zó, e ren de let mel lék le té nek 2. táb lá za tá ban meg ha tá -
ro zott ér ték mu ta tók se gít sé gé vel pon to sít ha tó (differen -
ciált szá mí tás), hely szí ni vizs gá lat ada tai vagy az új sza bá -
lyo zás sze rin ti kü lön bö zõ fe lü le tek alap ján.

5.  §

Az egyes te rü le tek re meg ha tá ro zott bi o ló gi ai ak ti vi tás -
ér ték szá mí tá si mód ja (nem dif fe ren ci ált vagy dif fe ren ci ált 
szá mí tás) csak a te rü let fel hasz ná lá sá nak vagy a sza bá lyo -
zá sá nak mó do su lá sa ese tén vál toz tat ha tó meg.

6.  §

A fõ vá ros ban a bi o ló gi ai ak ti vi tás ér ték szint en tar tá sát
a fõ vá ro si ön kor mány zat nak kell biz to sí ta nia.

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelethez

1. táb lá zat
Az egyes te rü let fel hasz ná lá si egy sé gek bi o ló gi ai ak ti vi tás ér ték mu ta tói

Te rü let hasz ná lat Ér ték mu ta tó

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

La kó te rü let

  Nagy vá ro si as la kó te rü let 0,7

  Kis vá ro si as la kó te rü let 1,5

  Kert vá ro si as la kó te rü let 3

  Fa lu si as la kó te rü let 2,5

Ve gyes te rü let

  Te le pü lés köz pont ve gyes te rü let 0,7

  Köz pon ti ve gyes te rü let 0,5

Gaz da sá gi te rü let

  Ke res ke del mi, szol gál ta tó te rü let 0,3

  Je len tõs mér té kû za va ró ha tá sú ipar i te rü let 0,4

  Egyéb ipar i te rü let 0,3

Üdü lõ te rü let

  Üdü lõ há zas te rü let 2,7

  Hét vé gi há zas te rü let 4,2

Kü lön le ges te rü let

  Nagy be vá sár ló köz pon tok és nagy ki ter je dé sû ke res ke del mi célú te rü le tek 0,7

  Vá sá rok, ki ál lí tá sok és kong resszu sok te rü le tei 2,7

  Ok ta tá si köz pon tok te rü le tei 3

  Egész ség ügyi te rü le tek (kór ház, sza na tó ri um, gyógy szál ló, gyógy üdü lõ) 3,5

  Nagy ki ter je dé sû spor to lá si célú te rü le tek 3,5

  A ku ta tás-fej lesz tés, a meg újít ha tó ener gia for rá sok épít mé nye i nek te rü le tei 2,7

  Ál lat- és nö vény ker tek, te me tõk te rü le tei 3,5

  Nyers anyag le lõ he lyek, bá nyák te rü le tei 0,1

  Hon vé del mi te rü le tek 2,7

  Hul la dék ke ze lõk, -le ra kók te rü le tei 0,1

  Épü let nek mi nõ sü lõ köz le ke dé si épít mé nyek te rü le tei, ha azok nem a köz le ke dé si
  te rü le ten be lül ke rül nek el he lye zés re 0,7

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Köz le ke dé si és köz mû te rü let

  Au tó pá lyák, au tó utak, va la mint fõ utak

    A kí sé rõ zöld sáv kes ke nyebb, mint a bur kolt fe lü le tek (for gal mi, le ál ló sáv, jár da)
    1/3-a 0,5

    A kí sé rõ zöld sáv szé le sebb, mint a bur kolt fe lü le tek 1/3-a 1,2

  Or szá gos mel lék utak, he lyi gyûj tõ utak

    A kí sé rõ zöld sáv kes ke nyebb, mint a bur kolt fe lü le tek 1/3-a 0,6

    A kí sé rõ zöld sáv szé le sebb, mint a bur kolt fe lü le tek 1/3-a 1,4

  Vas úti pá lyák

    A kí sé rõ zöld sáv kes ke nyebb, mint a pá lya test szé les sé gé nek 1/3-a 0,8

    A kí sé rõ zöld sáv szé le sebb, mint a pá lya test 1/3-a 1,4

  Szenny víz ke ze lõ te rü le tek 0,2
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Te rü let hasz ná lat Ér ték mu ta tó

Zöld te rü let

  3 ha fe lett 8

  3 ha alatt 6

Er dõ te rü let

  Vé del mi ren del te té sû erdõ 9

  Gaz da sá gi ren del te té sû erdõ 6

  Egész ség ügyi-szo ci á lis, tu risz ti kai ren del te té sû erdõ 8

  Ok ta tá si-ku ta tá si ren del te té sû erdõ 7

Me zõ gaz da sá gi te rü let

    Szán tó 3

    Rét, le ge lõ, gyep 6

    Szõ lõ, gyü möl csös, kert 6

Víz gaz dál ko dá si te rü let

  Fo lyó vi zek és ál ló vi zek med re (víz fe lü let) 6

  Fo lyó vi zek, ál ló vi zek, nyílt csa tor nák nem bur kolt par ti sáv ja 6

  Fo lyó vi zek, ál ló vi zek, nyílt csa tor nák bur kolt par ti sáv ja 0

  Víz be szer zé si te rü le tek 6

Ter mé szet kö ze li te rü let

  Láp, mo csár, ná das 7

  Szik la, ko pár te rü let 1

2. táb lá zat
A kü lön bö zõ fe lü let mi nõ sé gek bi o ló gi ai ak ti vi tás ér ték mu ta tói

(adott te rü let hasz ná la ton be lü li dif fe ren ci ált szá mí tás)

Fe lü let mi nõ ség Ér ték mu ta tó

Bur ko lat, zöld sáv, fa sor nél kü li ki szol gá ló köz utak 1

A bur kolt fe lü let 1/3-ánál kes ke nyebb zöld sáv val és egy ol da li – nagy lomb ko ro ná jú –
 fasorral kí sért köz utak 1,5

A bur kolt fe lü let 1/3-ánál szé le sebb zöld sáv val és két ol da li – nagy lomb ko ro ná jú – fa sor ral
kí sért köz utak 3

Li ge te sen fá so dott, bo kor fás, cser jés-bo zó tos te rü let 6

Vé dõ fá sí tás 20 m szé les ség alatt 6

Lé leg zõ bur ko la tú vagy út fe lü le tû bel sõ utak 1

Ter mett ta la jon

  Egy szin tû (gyep szin tû) nö vény zet 5

  Két szin tû, gyep és 40 db cser je/150 m2, vagy gyep és 1 db nagy lomb ko ro ná jú
  fa/150 m2 nö vény zet 6

  Há rom szin tû, gyep+40 db cser je/150 m2+1 db nagy lomb ko ro ná jú fa/150 m2 nö vény zet 7

Épí tett szer ke ze ten

  Egy szin tû (gyep szin tû) nö vény zet 2

   Két szin tû, gyep és 40 db cser je/150 m2, vagy gyep és 1 db nagy lomb ko ro ná jú
  fa/150 m2 nö vény zet 3

  Há rom szin tû, gyep+40 db cser je/150 m2+1 db nagy lomb ko ro ná jú fa/150 m2 nö vény zet 4
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A szociális és munkaügyi miniszter
12/2007. (MK 41.) SZMM

u t a s í t á s a

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának kiadásáról  szóló

3/2006. (MK 94.) SZMM utasítás módosításáról

1.  §

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tát – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -
ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 65.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rint a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sa alap ján –
a je len uta sí tás mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sí tom.

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 12/2007. (MK 41.) SZMM utasításhoz

Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za t módosítása

1.  §

(1) A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá nak (a továb biak ban: SZMSZ)
3.  §-ának (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mi nisz ter a mi nisz té ri um ve ze té se so rán kü lö nö -
sen az aláb bi fel adat- és ha tás kö rö ket gya ko rol ja:”

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

„(4) A mi nisz ter irá nyít ja a kü lön jog sza bály ban meg -
határozott köz pon ti hi va ta lo kat.”

2.  §

(1) Az SZMSZ 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam tit kár – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -
ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény ben meg ha tá ro zott
jog kö rök ki vé te lé vel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû helyet -
tese.”

(2) Az SZMSZ 4.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és m) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, va la mint a
 következõ n) pont tal egé szül ki:

[(3) Az ál lam tit kár]
„a) a mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Kor mány és az

Or szág gyû lés ülé se in, va la mint az Eu ró pai Unió kor mány -
za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé nye i ben tel jes jog kör ben
he lyet te sí ti, a mi nisz té ri um ban, va la mint a mi nisz ter köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó in téz mé nyek te kin te té ben – a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány
tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi
LVII. tör vény ben meg ha tá ro zott jog kö rök ki vé te lé vel –
gya ko rol ja a mi nisz tert meg il le tõ jog kö rö ket;”

„m) mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö ré ben el lát ja
ma) az Idõs ügyi Ta nács al el nö ki,
mb) az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács el nö ki,
mc) az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta nács el nö ki,
md) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság el nö ki,
me) a Tár sa dal mi Ki re kesz tés El le ni Tár ca kö zi Bi zott -

ság el nö ki,
mf) a Roma In teg rá ci ós Ta nács el nö ki,

fel ada ta it;
n) el lát ja
na) a Szo ci á lis Ága za ti Ér dek egyez te tõ Ta nács,
nb) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Ér dek -

egyez te tõ Ta nács, va la mint
nc) a Fog lal koz ta tá si Ci vil Kon zul ta tív Ta nács

el nö ki fel ada ta it.”

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

„(4) Az ál lam tit kárt – amennyi ben nem mi nisz tert he -
lyet te sí tõ jog kö ré ben jár el – az ál lam tit kár ál tal ki je lölt
szak ál lam tit kár he lyet te sí ti.”

3.  §

(1) Az SZMSZ 5.  §-ának (1) be kez dé se az aláb bi új
f) pont tal egé szül ki:

[A szak ál lam tit kár]
„f) a mi nisz ter és az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén

az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz -
mé nye i ben he lyet te sí ti a mi nisz tert.”

(2) Az SZMSZ 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint az aláb bi új
e) pont tal egé szül ki:

[(2) A szak ál lam tit kár fe le lõs a fel adat kö ré be tar to zó
szak te rü le tek te kin te té ben]

„d) a mi nisz té ri u mi hon lap tar tal má nak fo lya ma tos
 aktualizálásáért, va la mint a tar ta lom meg je le ní té sé nek fej -
lesz té sé ért,
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e) az ál ta la ve ze tett hi va ta li egy sé gek, va la mint a ter ve -
zé sért és stra té gia ki ala kí tá sá ért fe le lõs hi va ta li egy sé gek
kö zöt ti fo lya ma tos mun ka kap cso lat biz to sí tá sá ért.”

(3) Az SZMSZ 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szak ál lam tit ká ri fel ada tok el lá tá sá val ki vé te le sen 
fõ osz tály ve ze tõ is meg bíz ha tó.”

4.  §

(1) Az SZMSZ 6.  §-ának (1) be kez dés d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár]
„d) mû köd te ti az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta ná csot.”

(2) Az SZMSZ 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár ral tör té nõ, a 10.  § i)–k) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott együtt mû kö dé se kö ré ben köz re mû kö dik a Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, a Szo ci ál po li ti kai és Mun -
ka ügyi In té zet, az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet, az
 állami gyer mek vé del mi in té ze tek, va la mint a Nem ze ti
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet szo ci á lis, gyer mek -
jó lé ti és gyer mek vé del mi szak mai irá nyí tá sá val, il le tõ leg
fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban.”

(3) Az SZMSZ 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár köz re mû kö dik a
mi nisz ter re gi o ná lis szo ci á lis és gyám hi va ta lok kal kap -
cso la tos szak mai irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ban.”

(4) Az SZMSZ 6.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár el lát ja a Ka ri ta tív 
Ta nács el nö ki fel ada ta it.”

5.  §

(1) Az SZMSZ 7.  §-ának (1) be kez dés a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár]
„a) irá nyít ja a gyer mek- és if jú ság po li ti ká val, az idõs -

üggyel, a roma tár sa dal mi in teg rá ci ó val, a fo gya té kos sze -
mé lyek esély egyen lõ sé gé vel, a szo ci á lis és fog lal koz ta tá si
re ha bi li tá ci ó val, a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû te le pü -
lé se ken élõk, va la mint a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ -
sé gé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs hi va ta li
egy sé gek mun ká ját,”

(2) Az SZMSZ 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be az
 alábbi ren del ke zés lép:

„(5) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár a koordiná -
ciós szak ál lam tit kár ral tör té nõ, a 10.  § j)–k) pont ja i ban
meg ha tá ro zott együtt mû kö dé se kö ré ben el lát ja a Fog lal -

koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi
Szol gá la ta, a Zán kai Gyer mek- és If jú sá gi Cent rum Kht.,
a fo gya té kos sze mé lye ket el lá tó ál la mi szo ci á lis in téz mé -
nyek, va la mint a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet
esély egyen lõ sé gi, gyer mek- és if jú sá gi fel ada ta i nak szak -
mai irá nyí tá sá val, il le tõ leg fel ügye le té vel kap cso la tos fel -
ada to kat.”

6.  §

Az SZMSZ 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár a ko or -
di ná ci ós szak ál lam tit kár ral tör té nõ, a 10.  § j)–k) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott együtt mû kö dé se kö ré ben el lát ja a
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, va la mint
a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok szak mai irá nyí tá sá val, il le -
tõ leg fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada to kat.”

7.  §

Az SZMSZ 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár 
köz re mû kö dik a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, va la -
mint a re gi o ná lis fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek irá nyí -
tá sá val kap cso la tos mi nisz te ri fel ada tok el lá tá sá ban.”

8.  §

Az SZMSZ 10.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„10.  § A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár a hi va ta li egy -
ségek alá ren delt sé gé tõl füg get le nül biz to sít ja a miniszté -
riumi szer vek össze han golt mû kö dé sét. En nek ér de ké ben

a) meg ha tá roz za a mû kö dés pénz ügyi fel té te le it, biz to -
sít ja a mi nisz té ri u mi mun ka rend, ügy in té zés és irat ke ze lés, 
va la mint a gaz dál ko dás sza bá lya i nak meg tar tá sát,

b) ja vas la tot tesz a mi nisz té ri u mi szer ve zet kialakítá -
sára, mó do sí tá sá ra,

c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri, hogy a miniszté -
rium sze mély ze ti ügyei és a szer ve zet mû kö dé se össz hang -
ban van-e a bel sõ sza bály za tok kal, a mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sá nak rend jé vel, szer ve zet irá nyí tó fel ada ta i val
össze füg gés ben sza bály za tot, va la mint in téz ke dést ad -
hat ki,

d) ja vas la tot tesz a mi nisz té ri um sze mé lyi jut ta tá sa i -
nak, lét szám-, bér- és ju tal ma zá si ke re te i nek, va la mint a
bér ala pot ter he lõ egyéb ki fi ze té sek nek a meg ha tá ro zá sá ra,

e) el lát ja a költ ség ve té si gaz dál ko dá si, pénz ügyi, elem -
zé si, ter ve zé si, va gyon gaz dál ko dá si, do ku men tá ci ós, va la -
mint a mi nisz té ri um ma gán jo gi ügye i vel, perképvisele -
tével össze füg gõ te vé keny sé ge ket,
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f) irá nyít ja a mi nisz té ri um jog sza bály-elõ ké szí tõ és
egyéb jogi te vé keny sé gét, ide ért ve a más mi nisz té ri um
 által ki dol go zott jog sza bá lyok kal kap cso la tos miniszté -
riumi ál lás pont ki ala kí tá sá nak fo lya ma tát,

g) jog sze rû sé gi és köz igaz ga tás-szer ve zé si szem pont -
ból fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz té ri um hi va ta li egy sé gei
 által ki dol go zott, jogi sza bá lyo zást igény lõ szak mai kon -
cep ci ók elõ ké szí té sét, va la mint a jog sza bá lyok ter ve ze te i -
nek el ké szí té sét,

h) irá nyít ja az Eu ró pai Uni ós dön tés ho za ta li el já rá si
rend bõl kö vet ke zõ, az Eu ró pai Uni ós tag ál la mi mû kö dés -
bõl, va la mint a nem zet kö zi szer ve ze tek ben való tag ság ból
ere dõ kö te le zett sé gek kel, a nem zet kö zi szak mai együtt -
mû kö dés sel össze füg gõ fel ada to kat,

i) el lát ja az Eu ró pa Ta nács Bu da pes ti Eu ró pai If jú sá gi
Köz pont já val, va la mint a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi
In té zet irá nyí tá sá val kap cso la tos mi nisz té ri u mi felada -
tokat,

j) a köz re mû kö dik
ja) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal,
jb) az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -

ügye lõ ség,
irá nyí tá sá val kap cso la tos mi nisz te ri fel ada tok el lá tá sá ban,

k) az érin tett szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve el lát ja
a szer ve ze tek gaz da sá gi és mû köd te té si fel ada tai tekinte -
tében

ka) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet,
kb) a Zán kai Gyer mek- és If jú sá gi Cent rum Kht.,
kc) az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet,
kd) az ál la mi szo ci á lis in té ze tek, va la mint
ke) az ál la mi gyer mek- és if jú ság vé del mi in té ze tek

irá nyí tá sá val, tu laj do no si, fenn tar tói dön té se i vel kap cso la -
tos fel ada to kat,

l) köz re mû kö dik a Mo ni tor ing Tit kár ság tit kár ság ve ze -
tõ jé nek az ESZA Kht.-vel kap cso la tos fel ada tai ellátá -
sában.”

9.  §

(1) Az SZMSZ 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fõ osz tály ve ze tõi meg bí zás sal és po li ti kai fõ -
tanácsadói be so ro lás sal ren del ke zõ ka bi net fõ nök a te vé -
keny sé gét a mi nisz ter irá nyí tá sa alap ján vég zi. Fel ada ta it
az ál la mi ve ze tõk kel és a hi va ta li egy sé gek kel szo ros
együtt mû kö dés ben lát ja el.”

(2) Az SZMSZ 11.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mi nisz ter a ka bi net fõ nök út ján irá nyít ja a Mi nisz -
te ri Tit kár sá got, a Saj tó Tit kár sá got, az El len õr zé si Osz -
tályt és a Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro dát.”

(3) Az SZMSZ 11.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A ka bi net fõ nök el lát ja a Szö vet ke zet po li ti kai
Egyez te tõ Fó rum el nö ki fel ada ta it.”

10.  §

Az SZMSZ 15.  §-a (3) be kez dé se a kö vet ke zõ n)–o) pon -
tok kal egé szül ki:

[A fõ osz tály ve ze tõ fel adat kör ében kü lö nö sen]
„n) a hi va ta li egy ség mû kö dé sé vel össze füg gés ben

 ellátja a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 16–17.  §-ai ban meg -
határozott fel ada to kat;

o) fo lya ma tos mun ka kap cso la tot tart és együtt mû kö dik
oa) stra té gi ai, ter ve zé si és fej lesz té si ügyek ben a Ter -

ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság gal,
ob) a mé di á val való kap cso lat tar tás és a hon lap szer -

kesz té se te kin te té ben a Saj tó Tit kár ság gal,
oc) a la kos ság gal tör té nõ kap cso lat tar tás te kin te té ben

a La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tállyal,
od) az Or szág gyû lés sel való kap cso lat tar tás tekinte -

tében a Par la men ti Tit kár ság gal,
oe) a mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó EU

társ fi nan szí ro zá sú, va la mint a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za ta i ból pá lyá za ti úton meg va ló su ló prog -
ramok te kin te té ben a Mo ni tor ing Tit kár ság gal.”

11.  §

Az SZMSZ II. fe je ze té nek III. címe a kö vet ke zõ
17/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Belsõ ellenõrzési vezetõ

17/A.  § (1) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ a jog sza bá lyok -
nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek, mód szer ta ni út mu ta -
tók nak meg fele lõen irá nyít ja és el len õr zi az irá nyí tá sa alá
tar to zó hi va ta li egy sé get, dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek -
ben.

(2) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ fe le lõs a ve ze té se alatt
álló hi va ta li egy ség mû kö dé sé ért, az el len õr zé si ter vek ben
fog lalt, il let ve so ron kí vü li el len õr zé sek tel je sí té sé ért.

(3) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ mun ká ja so rán
a) meg szer ve zi az El len õr zé si Osz tály mun ka tár sa i nak

te vé keny sé gét, irá nyít ja és el len õr zi az osz tály fel ada ta i -
nak vég re haj tá sát;

b) koc ká zat elem zé se alap ján, a mi nisz té ri um hosszú
távú cél ja i val össz hang ban álló stra té gi ai ter vet és éves
 ellenõrzési ter vet ké szít, me lye ket a mi nisz ter hagy jóvá;

c) össze han gol ja a bel sõ el len õr zé se ket;
d) a mi nisz ter ja vas la tá ra, il let ve sa ját kezdeménye -

zésére so ron kí vü li vizs gá la tot ren del het el; a mi nisz ter
egyet ér té sé vel az éves el len õr zé si ter vet mó do sít hat ja;

e) a ter ve zett, il let ve so ron kí vü li vizs gá la tot az el len õr -
zé si prog ram jó vá ha gyá sá val és a meg bí zó le vél alá írá sá -
val ren de li el;

f) tá jé koz tat ja a mi nisz tert az éves el len õr zé si terv tel je -
sí té sé rõl, il let ve az at tól való el té ré sek rõl;

g) össze ál lít ja az éves el len õr zé si je len tést, il let ve az
éves össze fog la ló el len õr zé si je len tést;

h) el ké szí ti és szük ség sze rint ak tu a li zál ja a bel sõ el len -
õr zé si ké zi köny vet;
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i) ki dol goz za az osz tály ügy rend jét és ki ad ja a mun ka -
kö ri le írá so kat;

j) fel adat kör ében ki ad má nyo zá si jog kör rel ren del ke zik;
k) gya ko rol ja a rá ru há zott mun kál ta tói jo go kat;
l) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek, az osz tály dol go zó i -

nak il let mény eme lé sé re, ju tal ma zá sá ra, ki tün te té sé re;
m) kap cso la tot tart a szak mai szer ve ze tek kel, va la mint

a mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek bel sõ ellen -
õrzési ve ze tõ i vel.”

12.  §

Az SZMSZ a 18.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 18/A.  §-sal
és az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Belsõ ellenõr

18/A.  § A bel sõ el len õr
a) el len õr zé si te vé keny sé gét ki zá ró lag az el len õr zé si

prog ram ban fog lal tak sze rint, a bel sõ el len õr zé si ké zi -
könyv elõ írásait be tart va vég zi;

b) vé le mé nye ki ala kí tá sá hoz az el en ged he tet len do ku -
men tu mo kat és kö rül mé nye ket meg vizs gál va meg ál la pí tá -
sa it tárgy sze rû en, a va ló ság nak meg fele lõen, ele gen dõ és
meg fe le lõ bi zo nyí ték kal alá tá maszt va írás ba fog lal ja;

c) amennyi ben az el len õr zés so rán bün te tõ-, sza bály -
sér té si, kár té rí té si, il let ve fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá ra
okot adó cse lek mény, mu lasz tás vagy hi á nyos ság gya nú ja
me rül fel, ha la dék ta la nul je len tést tesz a bel sõ el len õr zé si
ve ze tõ nek;

d) a tel jes sé gi kö ve tel ményt ki elé gí tõ el len õr zé si je len -
tést ké szít, az el len õr zé si je len tés ter ve ze tét az el len õr zött
szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé vel egyez te ti;

e) az el len õr zé si je len tés alá írá sát köve tõen az el len õr -
zé si je len tést a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ nek át ad ja; a tu do -
má sá ra ju tott ál la mi, szol gá la ti és üz le ti tit kot meg õr zi;

f) el len õr zé si meg bí za tá sá val kap cso lat ban vagy sze -
mé lyé re néz ve össze fér he tet len sé gi ok tu do má sá ra ju tá sá -
ról ha la dék ta la nul je len tést tesz a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ -
nek, amely nek el mu lasz tá sá ért vagy ké se del mes tel je sí té -
sé ért fe gyel mi fe le lõs ség gel tar to zik.”

13.  §

Az SZMSZ 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § (1) A mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zik:
a) a Mi nisz te ri Ka bi net,
b) a mi nisz te ri biz to sok.
(2) A mi nisz ter a ka bi net fõ nök út ján irá nyít ja
a) a Mi nisz te ri Tit kár sá got és
b) a Saj tó Tit kár sá got (Osz tályt),
c) az El len õr zé si Osz tályt,
d) a Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro dát (Osz tályt).

(3) Az ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zik:
a) az Ál lam tit ká ri Tit kár ság,
b) a Par la men ti Tit kár ság (Osz tály),
c) Ter ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság (Fõ osz tály),
d) a La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály,
e) a Mo ni tor ing Tit kár ság (Osz tály).
(4) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -

to zik:
a) Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;
b) Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály,

azon be lül
ba) Pénz be li El lá tá si Osz tály,
bb) Nyug díj biz to sí tá si Osz tály;
c) Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya, azon 

be lül
ca) Alap szol gál ta tá si Osz tály,
cb) Sza ko sí tott El lá tá si Osz tály,
cc) Nem ze ti Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Osz tály;
d) Gyer mek- és If jú ság vé del mi Fõ osz tály, azon be lül
da) Gyer mek- és If jú ság vé del mi Osz tály,
db) Gyám ügyi Osz tály.
(5) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá

tar to zik:
a) Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;
b) Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály;
c) Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály;
d) Esély egyen lõ sé gi Fõ osz tály, azon be lül
da) Esély egyen lõ sé gi Prog ram iro da Osz tály,
db) Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge Osz tály,
dc) Idõs ügyi Tit kár ság (Osz tály),
dd) Gyer mek és If jú sá gi Osz tály.
(6) A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár irá nyí -

tá sa alá tar to zik:
a) Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;
b) Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály, azon be lül
ba) Tá mo ga tá sok Osz tá lya,
bb) Fog lal koz ta tá si Prog ra mok Osz tály;
c) Fel nõtt kép zé si és Szak kép zé si Fõ osz tály, azon be lül
ca) Fel nõtt kép zé si Osz tály,
cb) Szak kép zé si Osz tály;
d) a Köz mun ka ta nács Tit kár ság (Osz tály).
(7) A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár

irá nyí tá sa alá tar to zik:
a) Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;
b) a mun ka vé del mi fõ ta nács adó;
c) Mun ka ügyi Kap cso la tok és Bér po li ti kai Fõ osz tály,

azon be lül
ca) Mun ka ügyi Kap cso la tok Osz tály,
cb) Bér po li ti kai Osz tály;
d) Tár sa dal mi Pár be széd és Ci vil Kap cso la tok Fõosz -

tálya, azon be lül
da) Ci vil Kap cso la tok Osz tály,
db) Tár sa dal mi Pár be széd Osz tály,
dc) Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Mi nisz te ri Tit kár sá ga

(Osz tály),
dd) Fo gyasz tó vé del mi Osz tály.
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(8) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zik:
a) Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;
b) Hu mán po li ti kai Fõ osz tály;
c) Eu ró pai In teg rá ci ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály, azon

be lül
ca) Eu ró pai Uni ós Osz tály,
cb) Bi la te rá lis Kap cso la tok Osz tály,
cc) Utaz ta tá si Osz tály,
cd) Nem zet kö zi Szer ve ze tek Osz tá lya;
d) Jogi Fõ osz tály, azon be lül
da) Fog lal koz ta tá si- és Mun ka jo gi Osz tály,
db) Szo ci á lis Jogi Osz tály,
dc) Ál ta lá nos Jogi Osz tály,
dd) In téz mény fel ügye le ti Osz tály;
e) Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós és In for ma ti kai Fõ osz -

tály, azon be lül
ea) Ko or di ná ci ós Osz tály,
eb) Do ku men tá ci ós Osz tály,
ec) In for ma ti kai Osz tály;
f) Gaz da sá gi Fõ osz tály, azon be lül
fa) Pénz ügyi Osz tály,
fb) Köz be szer zé si és Va gyon gaz dál ko dá si Osz tály,
fc) Gaz dál ko dá si Szám vi te li Osz tály,
fd) Köz gaz da sá gi és Fel ügye le ti Osz tály,
fe) Elõ irány zat Szám vi te li Osz tály,
ff) Elõ irány zat-gaz dál ko dá si Osz tály;
g) Alap ke ze lé si Fõ osz tály.”

14.  §

Az SZMSZ 27.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Saj tó Tit kár ság (Osz tály)]
„f) a szak ál lam tit ká rok kal együtt mû köd ve el lát ja a

 minisztérium kül sõ és bel sõ hon lap ja i val kap cso la tos tar -
ta lom szol gál ta tá si fel ada to kat, szer kesz ti a mi nisz té ri u mi
hon la po kat.”

15.  §

Az SZMSZ 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„28.  § Az El len õr zé si Osz tály fel adat kör ében:
a) vizs gál ja és ér té ke li
aa) a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi

el len õr zé si rend sze rek ki épí té sé nek, mû kö dé sé nek jog sza -
bá lyok nak és sza bály za tok nak való meg fe le lé sét,

ab) a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek
 mûködésének gaz da sá gos sá gát, ha té kony sá gát és ered mé -
nyes sé gét;

b) vizs gál ja a ren del ke zés re álló erõ for rá sok kal való
gaz dál ko dást, a va gyon meg óvá sát és gya ra pí tá sát, va la -
mint az el szá mo lá sok, be szá mo lók meg bíz ha tó sá gát;

c) a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban meg ál la pí tá -
so kat és aján lá so kat tesz, va la mint elem zé se ket, ér té ke lé -
se ket ké szít a mi nisz ter szá má ra a mi nisz té ri um, és a
 minisztérium fel ügye le te alá tar to zó szer vek mû kö dé se
ered mé nyes sé gé nek nö ve lé se, va la mint a fo lya mat ba épí -
tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si, és a bel sõ
 ellenõrzési rend sze rek ja ví tá sa, to vább fej lesz té se érde -
kében;

d) aján lá so kat és ja vas la to kat fo gal maz meg a kocká -
zati té nye zõk, hi á nyos sá gok meg szün te té se, kiküszöbö -
lése ér de ké ben;

e) nyo mon kö ve ti az el len õr zé si je len té sek, kü lö nö sen
az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé si je len té se alap ján
meg tett in téz ke dé se ket.”

16.  §

Az SZMSZ a 28.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal, 
va la mint az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Rehabilitációs Projektiroda (Osztály)

28/A.  § (1) A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um nak
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû ek és fo gya té ko sok el lá tó rend sze rei kor sze rû sí té se 
fõ irá nyát ké pe zõ re ha bi li tá ci ós rend szer szer ve ze ti kere -
teinek, mû kö dé si fel té te le i nek a ki ala kí tá sá val, to váb bá
mû kö dé sé nek el in dí tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ért a Mi -
nisz te ri Ka bi net szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Re ha bi li -
tá ci ós Pro jekt iro da (a továb biak ban: Pro jekt iro da) fe le lõs.

(2) A Pro jekt iro da szak mai te vé keny sé gét az Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té zet fõ igaz ga tó ja irá nyít ja.

(3) A Pro jekt iro da az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
cé lok el éré se ér de ké ben fe le lõs

a) a ké pes ség vizs gá la tok és az ál la pot fel mé rés vizs gá -
la ti le he tõ sé ge i nek fel mé ré sé nek elõ ké szí té sé ért;

b) az egy sé ges kom plex re ha bi li tá ci ós, rok kant sá gi és
fo gya té kos sá gi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá nak elõ -
ké szí té sé ért;

c) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek el lá tó rend szer e
sze rep lõ i nek (szak ér tõk, el lá tás-szer ve zõk, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû ek el lá tá sa i ban ré sze sü lõk) ok ta tá si,
 valamint át- és to vább kép zé si rend szer e ki ala kí tá sá nak
 koordinálásáért;

d) a re ha bi li tá ci ós me ne dzser-há ló zat ki ala kí tá sá nak
ko or di ná lá sá ért;

e) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek át me ne ti és tar -
tós fog lal koz ta tá sát biz to sí tó cél szer ve ze tek fej lesz té sé ért;

f) a mi nisz té ri um egész ség po li ti kai kér dé sek kel kap -
cso la tos fel ada ta i nak a ko or di ná lá sá ért.

(4) A Pro jekt iro da a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada tai el lá tá sa so rán együtt mû kö dik a fel adat kör ében érin -
tett szak ál lam tit ká rok kal.

(5) A Pro jekt iro da – az (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott – fel ada ta i nak vég re haj tá sát a Kon zul ta tív Ta nács
se gí ti, amely nek tag jai a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri um nak a meg vál to zott mun ka ké pes ség ke ze lé sé vel és
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a re ha bi li tá ci ó val fog lal ko zó hi va ta li egy sé ge i nek – a Fo -
gya té kos ügyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály nak, a Fog lal -
koz ta tá si Fõ osz tály nak, a Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá -
sok Fõ osz tá lyá nak, a Pénz be li és Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
osz tály nak, va la mint a Ter ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság -
nak – ve ze tõi, a Pénz be li és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály
ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se, va la mint a Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal fõ igaz ga tó ja és szo ci ál po li ti -
kai ügye kért fe le lõs fõ igaz ga tó-he lyet te se.”

17.  §

Az SZMSZ 29.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[29.  § Az Ál lam tit ká ri Tit kár ság]
„b) el lát ja a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX.

tör vény ben meg ha tá ro zott mi nisz té ri u mi fel ada to kat.”

18.  §

Az SZMSZ 31.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„31.  § (1) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság (Fõ -
osztály) el lát ja a mi nisz té ri um szak mai elem zé si, terve -
zési, fej lesz té si fel ada ta it.

(2) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság (Fõ osz tály)
Tár sa dal mi Be fo ga dás Iro dá ja (Osz tály) a sze gény ség és
a tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem mel kap cso la tos
ko or di ná ci ós, va la mint a szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi
 területek ter ve zé si és fej lesz té si fel adat kör ében

a) el lát ja a szo ci á lis vé de lem rõl és tár sa dal mi össze tar -
to zás ról  szóló Nem ze ti Stra té gi ai Je len tés sel kap cso la tos
fel ada tok ko or di ná ci ó ját, szo ros együtt mû kö dés ben az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um mal, va la mint az érin tett tár -
cák kal és szak mai te rü le tek kel,

b) részt vesz az uni ós nyi tott ko or di ná ci ós együttmû -
ködésbõl szár ma zó to váb bi fel ada tok vég re haj tá sá ban,

c) részt vesz az EU Szo ci á lis Vé del mi Bi zott ság és az
e-Inc lu si on Bi zott ság mun ká já ban, köz re mû kö dik a
 Bizottság ál tal tár gyalt anya gok fel dol go zá sá ban, vé le mé -
nye zé sé ben, to váb bá szak ér tõi rész vé telt biz to sít az EU
Szo ci á lis Vé del mi Bi zott sá ga In di ká tor Munkacsoport -
jában, va la mint a tár sa dal mi be fo ga dás sal kap cso la tos,
több fõ osz tály ille té kességét át fo gó nem zet kö zi szak mai
te vé keny sé gek ben,

d) össze fog ja a tár sa dal mi ko hé zi ó val és tár sa dal mi
össze tar to zás sal kap cso la tos szak ma po li ti kai irá nyok és
fej lesz té si kon cep ci ók ki dol go zá sát,

e) köz re mû kö dik a szo ci á lis in téz mé nyi el lá tá sok kal és
szol gál ta tá sok kal, hát rá nyos hely ze tû ré te gek tár sa dal mi
ki re kesz tõ dé sé nek mér sék lé sé vel kap cso la tos fej lesz té si
irá nyok és prog ra mok ki ala kí tá sá ban,

f) az EU Ter ve zé si Iro da ko or di ná ci ó ja mel lett köz re -
mû kö dik a szo ci á lis, gyer mek, if jú sá gi, esély egyen lõ sé gi

és ci vil ügyi te rü le te ken a Struk tu rá lis Ala pok igénybe -
vételére vo nat ko zó ter vek, be avat ko zá sok és prog ra mok
ki dol go zá sá ban, a vég re haj tás ki ala kí tá sá ban, a mo ni to ro -
zá si és ér té ke lé si mun ká ban, a tár cán be lü li és a tár ca kö zi
egyez te tés ben,

g) részt vesz a szo ci á lis és fog lal koz ta tá si szolgált tások 
össze han golt mû kö dé sé nek, va la mint a kom plex re ha bi li -
tá ció fel té tel rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban,

h) részt vesz a fo gyasz tó vé de lem va la mint a be teg, az
el lá tot ti és gyer mek jo gok, va la mint a ci vil tár sa da lom és
a he lyi kö zös sé gek erõ sí té sét ér vé nye sí té sét se gí tõ fej lesz -
té sek ki dol go zá sá ban az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel
együtt mû kö dés ben,

i) a te rü let fej lesz tés hez kap cso ló dó fel adat kör ében

ia) szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi té mák te kin te té ben
ko or di nál ja a mi nisz té ri um hoz tar to zó te rü le ti szin tû fej -
lesz té sek ter ve zé sét, fel ügye li a Re gi o ná lis Szociálpoli -
tikai Ter ve zé si és Fej lesz té si Há ló zat mû kö dé sét,

ib) kez de mé nye zi a re gi o ná lis szo ci ál po li ti kai straté -
giák ki ala kí tá sát,

ic) részt vesz a re gi o ná lis szak mai és ér dek kép vi se le ti
há ló za tok mun ká já nak össze han go lá sá ban, együtt mû köd -
ve a szak ál lam tit kár sá gok kal,

j) elem zé si, ku ta tás-ko or di ná ci ós és in for má ci ós fej -
lesz té si fel adat kör ében

ja) elem zé si, ku ta tás-ko or di ná ci ós és in for má ció fej -
lesz té si fel adat kör ében a dön té sek elõ ké szí té sét se gí tõ,
a dön té sek ha tá sa it vizs gá ló, a stra té gi ai ter ve zést támo -
gató ku ta tá so kat, fel mé ré se ket, adat gyûj té se ket, elem zé se -
ket kez de mé nyez és ko or di nál,

jb) az érin tett szak fõ osz tá lyok kal szo ros együtt mû kö -
dés ben ko or di nál ja a szo ci á lis te rü let in for má ci ós fej lesz -
té se it, va la mint in for má ci ós stra té gi á já nak ki dol go zá sát,
kar ban tar tá sát, nyo mon kö ve té sét,

jc) össze fog ja és ko or di nál ja a szo ci á lis te rü let sta tisz -
ti kai, adat gyûj té si és in for má ci ós rend sze re i nek mûköd -
tetését, elõ moz dít ja és ko or di nál ja a szo ci ál po li ti ka te rü le -
tén az ügy vi te li, ügy in té zé si fo lya ma tok mo der ni zá ci ó ját,
elekt ro ni zá lá sát, az elekt ro ni kus ügy vi te li és ügy in té zé si
rend sze rek ki ala kí tá sát, va la mint az in for má ci ós tár sa da -
lom esély egyen lõ sé gi po li ti ká ja fej lesz té sét.

(3) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság (Fõ osz tály)
Tár sa dal mi Be fo ga dás Iro dá ja (Osz tály) mû köd te ti

a) a Tár sa dal mi Ki re kesz tés El le ni Bi zott ság ko or di ná -
ci ós iro dá ját, il let ve a TKEB mun ka cso port ja it;

b) a tár sa da lom sta tisz ti ka fõ te rü le te i nek össze han go -
lá sán dol go zó METOD szak ér tõi mun ka cso por tot.

(4) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság (Fõ osz tály)
Stra té gi ai Iro dá ja (Osz tály) az ága za ti stra té gia és köz po li -
ti ka ki ala kí tá sa kö ré ben

a) ki dol goz za a Kor mány fog lal koz ta tás po li ti kai stra -
té gi á ját, ko or di nál ja az ez zel kap cso la tos fel ada to kat,

b) részt vesz a mun ka jo gi és a fog lal koz ta tá si jog sza bá -
lyok meg újí tá sá ban, va la mint a szo ci á lis és a foglalkozta -
tási in téz mény rend szer össze han go lá sá nak megteremté -
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sére irá nyu ló re for mok kal kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel -
ada tok el lá tá sá ban,

c) ko or di nál ja az élet hosszig tar tó ta nu lás stra té gi á já -
nak ki dol go zá sá val, a fel nõtt kép zés re és szak kép zés re vo -
nat ko zó re for mok el ké szí té sé vel kap cso la tos mun ká kat,

d) fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti kai szem pont ból vé le -
mé nye zi a gaz da ság po li ti kai, ok ta tás po li ti kai és más do ku -
men tu mo kat, in for má ci ót nyújt ilyen kon cep ci ók el ké szí -
té sé hez,

e) ki dol goz za a mi nisz té ri um fog lal koz ta tás po li ti ká ra
vo nat ko zó ter vek bõl, prog nó zi sok ból, stra té gi ák ból adó dó 
fel ada ta it, cél ja it tar tal ma zó szak mai irány el ve ket, azok -
hoz elem zé se ket, prog nó zi so kat ké szít,

f) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal és a Fog lal koz -
ta tá si Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel mun ka erõ-pi a ci prog -
nó zi so kat ké szít, se gí ti az ága za ti és a te rü le ti mun ka -
erõ-ter ve zést,

g) ki dol goz za a mi nisz té ri um fog lal koz ta tás po li ti ká ra
vo nat ko zó ter vek bõl, prog nó zi sok ból, stra té gi ák ból adó dó 
fel ada ta it, cél ja it tar tal ma zó szak mai irány el ve ket, azok -
hoz elem zé se ket, prog nó zi so kat ké szít,

h) köz re mû kö dik az MPA stra té gi ai ter ve zé sé vel
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ban, a de cent ra li zá ció ki dol -
go zá sá ban,

i) ko or di nál ja a hi va ta li egy sé gek nek a kü lön bö zõ
 minisztériumi fej lesz té si for rá sok kal kap cso la tos szak mai
ter ve zé si te vé keny sé gét.

(5) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Tit kár ság (Fõ osz tály) EU
Ter ve zé si Iro dá ja (Osz tály) ter ve zé si és fej lesz té si fel ada -
tai kö ré ben

a) ko or di nál ja a Struk tu rá lis Ala pok és Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zé sek igény be vé te lé re vo nat ko zó mi nisz té ri u mi
ter vek és in téz ke dé sek szak mai ki dol go zá sát, végrehaj -
tását és mo ni to ro zá sát,

b) el lát ja és ko or di nál ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét az
eu ró pai uni ós for rá sok ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban
érin tett ága zat kö zi és tár ca kö zi bi zott sá gok ban,

c) köz re mû kö dik az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
ki dol go zá sá ban, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap pal és az Eu ró -
pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap pal össze füg gõ ter ve zé si
mun kák ban,

d) vé le mé nye zi az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá val,
vég re haj tá si rend sze ré vel kap cso la tos jog sza bály-ter ve ze -
te ket és más do ku men tu mo kat,

e) el lát ja a Lissza bo ni stra té gia ha zai vég re haj tá sá val
kap cso la tos fog lal koz ta tás po li ti kai stra té gi ák és je len té sek 
ki dol go zá sá nak tár cán be lü li ko or di ná ci ó ját, és részt vesz
az ez zel össze füg gõ tár ca kö zi mun ká ban,

f) részt vesz az Eu ró pai Bi zott ság ESZA Bi zott sá gá nak
(ESF Com mit tee) mun ká já ban,

g) részt veszt az Eu ró pai Bi zott ság Fog lal koz ta tá si
 Bizottságának (Emp lo y ment Com mit tee) mun ká já ban,
köz re mû kö dik a Fog lal koz ta tá si Bi zott ság ál tal tár gyalt
anya gok fel dol go zá sá ban, vé le mé nye zé sé ben, a ma gyar
ál lás pont ki ala kí tá sá ban.”

19.  §

Az SZMSZ 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„32.  § (1) A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si
Osz tály tá jé koz ta tá si fel ada tai kö ré ben

a) vá la szol – a mi nisz té ri um ál tal elõ ké szí tett jog sza bá -
lyok, va la mint a mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar -
to zó te rü le tek te kin te té ben – a la kos ság, il let ve az õket
 segítõ in téz mé nyek, szer ve ze tek meg ke re sé se i re, pana -
szaira és köz ér de kû be je len té se i re, to váb bá a kü lön uta sí -
tás ban fog lal tak sze rin ti ügyek te kin te té ben ko or di nál ja
a mi nisz té ri um hoz be ér ke zõ la kos sá gi meg ke re sé sek re
tör té nõ vá lasz adást, e kör ben a meg ke re sés sel érin tett
 hivatali egy sé gek tõl, va la mint köz pon ti hi va ta lok tól szak -
mai ál lás fog la lást kér;

b) a hi va ta li egy sé gek köz re mû kö dé sé vel tá jé koz ta tó
ki ad vá nyo kat ké szít;

c) részt vesz a mi nisz té ri u mi hon lap szer kesz té sé ben;
d) tá jé koz ta tá si te vé keny sé gé rõl ne gyed éven te elem zõ

je len tést ké szít a fel sõ ve ze tõk szá má ra;
e) össze gyûj ti a la kos ság tól, az ön kor mány za tok tól és

a ci vil szer ve ze tek tõl ér ke zõ jog al ko tá si ja vas la to kat, és
eze ket el jut tat ja a fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy -
ség hez;

f) elem zi a la kos ság tá jé koz ta tá sát szol gá ló mód sze re -
ket és ja vas la to kat tesz azok ha té ko nyab bá té te lé re;

g) köz vet len kap cso la tot tart a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 
va la mint más tár cák la kos sá gi tá jé koz ta tá si fel ada to kat
 ellátó szer ve ze ti egy sé ge i vel;

h) az Ügy fél szol gá la ti Iro dá ban – kül föl di mun ka vál la -
lás hoz – hi te le sí ti a szak mai kép zett sé get iga zo ló közép -
fokú ok ta tá si in téz mé nyek bi zo nyít vá nya it.

(2) A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály a
la kos ság egye di ügyek ben tör té nõ sze mé lyes tá jé koz ta tá sa 
ér de ké ben ügy fél szol gá la ti iro dát mû köd tet.

(3) A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály
a köz vé le ményt érin tõ mi nisz té ri u mi dön té sek rõl, il let ve
ezek elõ ké szü le te i rõl tá jé koz ta tást kap, il let ve er rõl tá jé -
koz ta tást ad.

(4) A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály
ta nács adá si fel adat kör ében köz vet len se gít sé get nyújt az
ál lam pol gá rok pa na sza i nak, ügye i nek in té zé sé hez, il let ve
is mer te ti más jog ér vé nye sí té si fó ru mok (más közigazga -
tási szer vek, bí ró ság stb.) igény be vé te lé nek le he tõ sé ge it.”

20.  §

Az SZMSZ III. fe je ze té nek IV. címe a kö vet ke zõ
32/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Monitoring Titkárság (Osztály)

32/A.  § (1) A Mo ni tor ing Tit kár ság fel ada ta a mi nisz té -
ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó EU társfinanszíro -
zású, va la mint a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za ta i ból pá lyá za ti úton meg va ló su ló prog ra mok (a továb -
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biak ban: prog ra mok) ko or di ná ci ó ja, nyo mon kö ve té se,
va la mint a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kör ben egyes
prog ra mok ke ze lé se. E kör ben a Mo ni tor ing Tit kár ság fel -
ada ta kü lö nö sen

a) ja vas lat ki dol go zá sa a prog ra mok ál ta lá nos el já rá si
sza bá lya i ra kü lö nös te kin tet tel

aa) a pá lyá za ti ki írá sok szer ke ze té re és kö te le zõ ele me i re,
ab) a prog ra mok vég re haj tá sá ban részt ve võ in téz mé -

nyek ál tal az in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán alkalma -
zandó el já rá sok kö te le zõ ele me i nek meg ha tá ro zá sá ra;

b) a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta it ke ze -
lõ, va la mint a mi nisz té ri um ál tal irá nyí tott vagy a mi nisz -
té ri um tu laj do ná ban lévõ köz re mû kö dõ és pá lyá zat ke ze lõ
szer ve ze tek (a továb biak ban: pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet)
 által ké szí ten dõ, az egyes pá lyá za ti prog ra mok végrehaj -
tására vo nat ko zó stra té gi ai és éves mun ka ter vek jóvá -
hagyása;

c) a mi nisz té ri um pá lyá za ti fel ada ta i nak összehango -
lása, kü lö nös te kin tet tel a pá lyá za tok for mai követel -
ményeinek egy sé ges meg ha tá ro zá sá ra;

d) a pá lyá za ti prog ra mok nyo mon kö ve té se, ez zel
össze füg gés ben a pá lyá za ti prog ra mok ered mé nye i rõl a
 hivatali egy sé gek szá má ra tör té nõ tá jé koz ta tás.

(2) A Mo ni tor ing Tit kár ság jo go sult
a) a mi nisz té ri um, il let ve a struk tu rá lis ala pok ál tal

 finanszírozott in téz ke dé sek rõl a vég re haj tás bár me lyik
sza ka szá ban fel vi lá go sí tást kér ni a pá lyá zat ke ze lõ szer ve -
zet tõl,

b) a pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet fo lya ma tos to vább fej -
lesz té sé vel össze füg gés ben az érin tett szer vek nél el ké szült 
do ku men tu mo kat meg is mer ni.

(3) A Mo ni tor ing Tit kár sá got tit kár ság ve ze tõ ve ze ti.
(4) A Mo ni tor ing Tit kár ság tit kár ság ve ze tõ je – a szak -

területért fe le lõs szak ál lam tit ká rok kal, va la mint a ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve – elõ ké szí ti az
ESZA Kht. tu laj do no si dön té se it és el len õr zi azok vég re -
haj tá sát.”

21.  §

Az SZMSZ 33.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:
[A szak ál lam tit ká ri tit kár ság]
„d) el lát ja a szak ál lam tit kár mû köd te té si fe le lõs sé gé be

utalt ta ná csok tit kár sá gi és mû köd te té si fel ada ta it.”

22.  §

(1) Az SZMSZ 34.  §-ának (2) be kez dé se az aláb bi
d) pont tal egé szül ki:

„d) a szo ci á lis kép zés sel kap cso la tos fel ada tai kö ré ben
da) el lát ja a szo ci á lis to vább kép zé si és szak vizs ga

rend szer fej lesz té sé vel és irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada -
to kat,

db) köz re mû kö dik a szo ci á lis szak ké pe sí té sek szak mai
tar tal má nak ki ala kí tá sá ban,

dc) mû köd te ti a szo ci á lis szak ma cso port szak ér tõi és
vizs ga el nö ki rend sze rét,

dd) el lát ja a szo ci á lis szak ké pe sí té sek tan köny ve i vel
kap cso la tos kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott felada -
tokat.”

(2) Az SZMSZ 34.  §-a (3) be kez dé se az aláb bi
fc)–fd) pon tok kal egé szül ki:

[(3) A Nyug díj biz to sí tá si Osz tály

f) eu ró pai uni ós és nem zet kö zi fel adat kör ében]

„fc) el lát ja a nyug díj rend sze rek kel kap cso la tos – uni ós
és egyéb nem zet kö zi szer ve ze tek, va la mint az Eu ró pai
 Integrációs és Nem zet kö zi Fõ osz tály ré szé rõl ér ke zõ –
nem zet kö zi meg ke re sé sek kel kap cso la tos szak mai fel ada -
to kat,

fd) részt vesz a tár ca fõ fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó 5. sz.
Fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti ka EKTB szak ér tõi mun ka -
cso port, és a 2. sz. Sze mé lyek sza bad áram lá sa, va la mint
a 24. sz. Szol gál ta tá sok sza bad áram lá sa szak ér tõi mun ka -
cso port mun ká já ban.”

23.  §

Az SZMSZ 37.  §-ának (2) be kez dé se aa) al pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Gyer mek- és If jú ság vé del mi Osz tály

a) a gyer mek- és if jú ság vé de lem szak mai irá nyí tá sa
 körében]

„aa) meg ha tá roz za a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi 
te rü let mód szer ta ni fel ada ta it, a Szo ci ál po li ti kai és Mun -
ka ügyi In té zet be vo ná sá val irá nyít ja a mód szer ta ni in téz -
mé nyek te vé keny sé gét,”

24.  §

Az SZMSZ 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„42. § (1) A Köz mun ka ta nács Tit kár sá gát (Osz tá lyát)
a Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály ve ze tõ je irá nyí tá sa alá tar to zó, 
 fõosztályvezetõ-helyettesi be so ro lá sú tit kár ság ve ze tõ
 vezeti.

(2) A Köz mun ka ta nács mû kö dé sé vel kap cso la tos tit kár -
sá gi fel ada to kat a Köz mun ka ta nács Tit kár sá ga lát ja el.

(3) A Tit kár ság mun ka tár sai te kin te té ben a mun kál ta tói
jo go kat az 1. sz. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en
– a ki ne ve zés és an nak mó do sí tá sa, va la mint a fel men tés
ki vé te lé vel – a Köz mun ka ta nács el nö ke gya ko rol ja. A
 kinevezési és fel men té si jo got, to váb bá a ki ne ve zés mó do -
sí tá sá nak jo gát az el nök a mi nisz ter egyet ér té sé vel gya ko -
rol ja.”
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25.  §

(1) Az SZMSZ 43.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A Fel nõtt kép zé si Osz tály
a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben
aa) ki dol goz za a fel nõtt kép zés hez és an nak fi nan szí ro -

zá sá hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,
ab) vizs gál ja az a) pont sze rin ti jog sza bá lyok szak mai

meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ér vé -
nye sü lé sü ket;

b) elõ ké szí ti a fel nõtt kép zés fej lesz té sé vel kap cso la tos
kon cep ci ó kat, stra té gi á kat;

c) köz re mû kö dik az egész éle ten át tar tó ta nu lás stra -
tégiájának ki dol go zá sá ban és a fog lal koz ta tás po li ti ká val
kap cso la tos kon cep ci ók el ké szí té sé ben;

d) köz re mû kö dik a hát rá nyos hely ze tû em be rek mun -
ka erõ-pi ac ra tör té nõ be lé pé sét, a leg al kal ma sabb egyé ni
cse lek vé si, kép zé si pá lyák ki vá lasz tá sát szol gá ló el já rá sok 
és in teg rált ta nács adói, va la mint a pá lya- és a kar ri er
 tanácsadó rend sze rek lét re ho zá sá nak elõ moz dí tá sá ban;

e) el lát ja a nyi tott ta nu lás, az e-le ar ning és a táv ok ta tás
fel nõtt kép zés ben való al kal ma zá sá val kap cso la tos fel ada -
to kat;

f) el lát ja a táv mun ká val kap cso la tos fel ada to kat, és mû -
köd te ti a táv mun ka el ter jesz té sét cél zó tá mo ga tá si prog -
ramokat;

g) össze han gol ja a fel nõtt kép zés, az egész éle ten át
 tartó ta nu lás in di ká tor rend sze re it és a sta tisz ti kai mé ré si
rend sze re ket;

h) el lát ja a fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tás igény -
lésének re giszt rá lá sá val, nyúj tá sá val, fel hasz ná lá sá val és
el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, elem zé se ket ké szít 
a fel hasz ná lás ról;

i) elem zést ké szít a szak kép zé si hoz zá já ru lás sa ját
mun ka vál la lók kép zé sé re for dít ha tó há nya dá nak fel hasz -
ná lá sá ról;

j) fe le lõs a fel nõtt kép zé si szak ér tõk or szá gos név jegy -
zé ké nek kar ban tar tá sá ért, szer ve zi a szak ér tõi pá lyá za tok
el bí rá lá sát;

k) fe le lõs a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kép zé sek költ ség -
nor má i nak ki ala kí tá sá ért;

l) el lát ja az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (OÉT)
Szak kép zé si Bi zott sá gá nak tit kár sá gi fel ada ta it;

m) irá nyít ja és ko or di nál ja az akk re di tá ci ó val, va la mint 
a szak- és fel nõtt kép zé si mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos
fel ada to kat. Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint 
el lát ja a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let ben (FAT)
a mi nisz té ri um kép vi se le tét, to váb bá a FAT ál tal ho zott
ha tá ro za tok el le ni fel leb be zé sek elõ ké szí té sét és el bí rá lá -
sát, va la mint – a mi nisz ter meg bí zá sá ból – e kör ben a jogi
kép vi se le tet;

n) el lát ja a szak- és fel nõtt kép zés nem zet kö zi szak mai
kap cso la ta i ból fa ka dó ko or di ná ci ós fel ada to kat, a fel nõtt -
kép zés te rü le tén a nem zet kö zi vo nat ko zá sú szak mai anya -
gok elõ ké szí té sét.”

(2) Az SZMSZ 43.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Szak kép zé si Osz tály
a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben
aa) ki dol goz za a szak kép zés hez és an nak fi nan szí ro zá -

sá hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok – ide ért ve a köz ok ta tá si
tör vény és vég re haj tá si ren de le tei szak kép zést érin tõ ré -
sze i re vo nat ko zó – szak mai kon cep ci ó ját,

ab) vizs gál ja az a) pont sze rin ti jog sza bá lyok szak mai
meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ér vé -
nye sü lé sü ket;

b) szer ve zi a szak kép zést érin tõ dön té sek, jog sza bá -
lyok meg ala po zá sá hoz szük sé ges elem zé se ket, ér té ke lé se -
ket, ha tás vizs gá la to kat;

c) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék (a továb biak ban: OKJ) 
alap ján a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
te kin te té ben gon dos ko dik a szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyek ki adá sá ról, köz pon ti prog ram ja ik (tan ter vek) jó vá ha -
gyá sá ról, hasz ná la tuk en ge dé lye zé sé rõl;

d) el lát ja a szak mai vizs gáz ta tás mû köd te té sé vel kap -
cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat, gon doz za és ki adás ra
elõ ké szí ti a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó vizs ga el nö ki
jegy zé ket és szak ér tõi név jegy zé ket;

e) ko or di nál ja az OKJ fo lya ma tos fej lesz té sét és kor -
sze rû sí té sét;

f) gon dos ko dik az OKJ-ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí -
té sek hez szük sé ges bi zo nyít vá nyok és nyom tat vá nyok
elõ ál lí tá sá hoz és for gal ma zá sá hoz szük sé ges miniszté -
riumi en ge dé lyek elõ ké szí té sé rõl;

g) a mi nisz ter fel ügye le ti kö ré be tar to zó OKJ-s szak ké -
pe sí té sek te kin te té ben köz re mû kö dik a szak ké pe sí té sért
fe le lõs mi nisz ter fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

h) köz re mû kö dik a fel sõ fo kú szak kép zés sza bá lyo zá si
fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

i) az OKJ fej lesz té sé vel össze füg gõ elõ ter jesz téseket
ké szít;

j) köz re mû kö dik a szak mai ér dek egyez te té si fel ada tok
el lá tá sá ban;

k) ja vas la tot ké szít a szak kép zõ is ko lák fenn tar tó it
érin tõ nor ma tív tá mo ga tá sok jog cí me i re és mér té ké re,
 valamint a szak kép zé si hoz zá já ru lás és a kép zé si alap rész
for rás- és fel hasz ná lá si rend sze ré nek fej lesz té sé re, ki dol -
goz za és fo lya ma to san fej lesz ti a kép zé si alap rész stra -
tégiai prog ram ját;

l) be fo gad ja, el len õr zi és fo lya ma to san fi gye lem mel
 kíséri az MPA kép zé si alap rész fel hasz ná lá sá val kap cso la -
tos ja vas la to kat;

m) ja vas la tot ké szít a kép zé si alap rész köz pon ti és
 decentralizált ke ret re tör té nõ fel osz tá sá ról, a köz pon ti és
de cent ra li zált ke ret el osz tá sá ról, va la mint a tá mo ga tá sok
oda íté lé sé rõl  szóló mi nisz te ri dön tés re;

n) irány el ve ket dol go z ki a köz pon ti és a de cent ra li zált
ke ret oda íté lé sé rõl, se gí ti a re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si 
bi zott sá gok dön tés-elõ ké szí tõ mun ká ját;

o) ki ala kít ja a be ru há zá sösz tön zõ fel nõtt kép zé si tá mo -
ga tá si rend szert, en nek ke re té ben

oa) a Kor mány meg bí zá sa alap ján tár gya lá so kat foly tat 
a be fek te tõk kel, társ tár cák kal,
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ob) elõ ké szí ti a Kor mány és a ked vez mé nye zett vál lal -
ko zá sok kö zöt ti meg ál la po dást, fel ügye li an nak vég re haj -
tá sát,

oc) a meg ál la po dás alap ján tár gya lást foly tat a be ru -
ház ni kí vá nó cég gel a tá mo ga tá si ké re lem rész le tes tar tal -
má ról, majd be fo gad ja a tá mo ga tá si ké rel met, s el len õr zi
a do ku men tum tar tal mát, vizs gál ja a meg fe le lõ sé gét,

od) a mi nisz ter tá mo ga tó dön té sét köve tõen elõ ké szí ti
a tá mo ga tá si meg ál la po dást,

oe) be fo gad ja a be ru há zó cég ál tal le bo nyo lí tott kép zé -
sek rõl  szóló költ ség el szá mo lást, a szer zõ dés sze rû tel je sí -
tés iga zo lá sát, va la mint el len õr zi azok meg fe le lõ sé gét,

of) in téz ke dik az iga zolt tá mo ga tá si esz köz fo lyó sí tá sá ról;
p) elem zést ké szít a szak kép zé si hoz zá já ru lás sa ját

mun ka vál la lók kép zé sé re for dít ha tó há nya dá nak fel hasz -
ná lá sá ról;

q) el lát ja a kép zé si alap rész fel hasz ná lá sá val, cél ba jut -
ta tá sá val, el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, elem zé -
se ket ké szít a fel hasz ná lás ról, fel ügye li a szak kép zé si és
fel nõtt kép zé si tá mo ga tá sok pá lyá za ti rend sze rét;

r) el lát ja a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
 Tanács tit kár sá gi fel ada ta it;

s) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet
 tekintetében elõ ké szí ti a mi nisz ter fel ügye le ti jo gok gya -
kor lá sá val kap cso la tos dön té se it, il let ve ja vas la ta it, elõ ké -
szí ti az Aper tus Köz ala pít vánnyal, a mi nisz ter nek az ala pí -
tói jo gok gya kor lá sá val kap cso la tos dön té se it;

t) kap cso la tot tart a szak ké pe sí té sért fe le lõs miniszté -
riumokkal, a szak kép zést foly ta tó in téz mé nye ket fenn tar tó 
ön kor mány za tok kal, a szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek -
kel, gaz da sá gi ka ma rák kal, együtt mû kö dik a köz ok ta tá si
és fel sõ ok ta tá si szak te rü let tel, az OKÉV re gi o ná lis igaz ga -
tó sá ga i val, a re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott sá gok -
ba ta got de le gá ló OÉT, a gaz da sá gi ka ma rák és a ta gok je -
lö lé sé ben fel ada tot el lá tó más in téz mé nyek kép vi se lõ i vel;

u) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zó szak -
mai tan köny vek jó vá ha gyá sá val kap cso la tos má sod fo kú
dön té se ket, a tan könyv jegy zék re való fel ke rü lés fel té te le -
ként ko or di nál ja és elõ ké szí ti a szak ké pe sí té sek szak mai
tan köny ve i nél al kal ma zan dó leg ma ga sabb ár meg ha tá ro -
zá sá ra vo nat ko zó dön tést;

v) el lát ja a szak mai ta nul má nyi ver se nyek szer ve zé sé -
vel össze füg gõ mi nisz té ri u mi fel ada to kat, fel ké rés ese tén
se gí ti a ha tá ron túli ma gyar ság szak kép zé sé nek ter ve zé sét;

w) ja vas la tot tesz a sta tisz ti kai rend szer fo lya ma tos
kor sze rû sí té sé re, az EU és a ha zai prog ra mok nyo mon
 követéséhez szük sé ges in di ká tor rend szer igé nye i nek
figye lembe véte lével, elem zi a szak kép zé si in téz mény -
rend szer igény be vé te lé nek és fel té tel rend sze re ala ku lá sá -
nak hely ze tét;

x) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um szak kép zés-fej lesz -
tés po li ti kai fel ada ta i nak el lá tá sá ban, a ku ta tást-fej lesz tést
szol gá ló tár ca prog ra mok, stra té gi ák ki dol go zá sá ban,
 elvégzi a for rá sok ter ve zé sét, ki dol goz za a szak kép zés-fej -
lesz té si stra té gi á kat, el lát ja a Szak is ko lai fej lesz té si prog -
ram szak mai irá nyí tá si fel ada ta it, a pá lya ori en tá ci ó val
össze füg gõ fel ada to kat;

y) ja vas la to kat dol go z ki a szak mai tanár-továbbkép -
zési és gya kor la ti ok ta tó kép zé si és to vább kép zé si fel ada -
tok ra és an nak el lá tá sá ra, részt vesz a Le o nar do da Vin ci
prog ram dön tés-elõ ké szí tõ fo lya ma tá ban;

z) a mi nisz ter fel ügye le ti kö ré be tar to zó szak ké pe sí té -
sek te kin te té ben irá nyít ja a szak ké pe sí té sek fej lesz té sét.”

26.  §

Az SZMSZ 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Mun ka ügyi Kap cso la tok Osz tály
a) jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge kö ré ben ki dol -

goz za
aa) a mun ka ügyi kap cso la tok, az ér dek egyez te tés, a

szo ci á lis pár be széd or szá gos és ága za ti rend sze ré nek mû -
köd te té sé re, kor sze rû sí té sé re és fej lesz té sé re vo nat ko zó
ja vas la to kat,

ab) vizs gál ja az aa) pont sze rin ti jog sza bá lyok szak mai 
meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha tá lyo -
su lá su kat;

b) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az or szá gos és ága -
za ti ér dek egyez te tõ fó ru mo kat, a kol lek tív tár gya lá sok
rend sze rét, ko or di nál ja és se gí ti a mi nisz té ri u mok ér dek -
egyez te tés sel kap cso la tos te vé keny sé gét, részt vesz az
ága za ti tár ca-fó ru mok mun ká já ban;

c) együtt mû kö dik a szo ci á lis part ne rek or szá gos szö -
vet sé ge i vel és az azo kat al ko tó szer ve ze tek kel, va la mint
ja vas la tot tesz a szo ci á lis part ne rek kel való kap cso lat tar tás 
fej lesz té sé re;

d) köz re mû kö dik a mun ka ügyi kap cso la tok kal össze -
füg gõ nem zet kö zi fel ada tok el lá tá sá ban, kü lö nös te kin tet -
tel az eu ró pai uni ós szin tû szo ci á lis pár be széd re;

e) mû köd te ti a kol lek tív szer zõ dé sek nyil ván tar tá si
rend sze rét, en nek ke re té ben

ea) nyil ván tart ja a kol lek tív szer zõ dést be je len tõ adat -
la po kat és a kol lek tív szer zõ dé se ket,

eb) tá jé koz tat ja a kol lek tív szer zõ dést kötõ fe le ket a
szer zõ dés nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, il let ve a nyil ván tar -
tás ból tör tént tör lés rõl,

ec) tá rol ja és az elõ írások sze rint irat tá roz za a be je len tõ 
adat la po kat és a csa tolt kol lek tív szer zõ dé se ket, ke ze li
a kol lek tív szer zõ dés ar chí vu mot,

ed) jó szol gá la ti fel ada to kat lát el a nyil ván tar tá si rend -
szer be meg kül dött, le tét be he lye zett kol lek tív szer zõ dé -
sek kel kap cso lat ban,

ee) az arra jo go sul tak meg ke re sé se ese tén a kö te le zõ en
le tét be he lye zett kol lek tív szer zõ dés be be te kin tést biz to -
sít, il let ve hi te les má so la tot ké szít,

ef) az ál lam igaz ga tás, a szo ci á lis part ne rek, ér dek -
egyez te tõ fó ru mok szá má ra in for má ci ó kat, tá jé koz ta tó kat, 
elem zé se ket ké szít a nyil ván tar tá si rend szer ben tá rolt ada -
tok alap ján, köz zé te szi a rend szer nyil vá nos ada ta it;

f) a kol lek tív szer zõ dé sek ki ter jesz té sé vel kap cso la tos
fel ada tok kö ré ben

fa) köz re mû kö dik a kol lek tív szer zõ dés jog sze rû sé gé -
nek vizs gá la tá ban,
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fb) köz re mû kö dik a ki ter jesz tést kérõ szer ve zet, szer -
ve ze tek rep re zen ta ti vi tá sá nak meg ál la pí tá sá ban,

fc) ko or di nál ja a ki ter jesz tés sel kap cso la tos egyez te té -
se ket, a mi nisz té ri u mi ál lás pont ki ala kí tá sát,

fd) in téz ke dik a ki ter jesz té si ha tá ro zat, va la mint a kol -
lek tív szer zõ dés köz zé té te lé rõl;

g) gon doz za a mun ka vál la lók rész vé te li in téz mény -
rend sze rét (üze mi ta nács, köz al kal ma zot ti ta nács, eu ró pai
üze mi ta nács), en nek ke re té ben

ga) el vég zi a vá lasz tá si ered mé nyek szá mí tó gé pes fel -
dol go zá sát, köz re mû kö dik a vá lasz tá si ered mé nyek köz zé -
té te lé ben,

gb) el lát ja a szak szer ve ze tek rep re zen ta ti vi tá sát meg -
állapító Or szá gos Sza va zat össze sí tõ Bi zott ság admi -
nisztratív, tit kár sá gi te en dõ it;

h) el vég zi a köz al kal ma zot ti te rü le te ken mû kö dõ szak -
szer ve ze tek tag lét szá mon ala pu ló rep re zen ta ti vi tá sá nak
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos te en dõ ket;

i) az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok mû köd te té sé vel
össze füg gés ben a rész vé tel és az ága za ti rep re zen ta ti vi tás
meg ál la pí tá sa ér de ké ben el lát ja a Rész vé telt Meg ál la pí tó
Bi zott ság dön té se i hez szük sé ges adat elõ ké szí té si és ad mi -
niszt rá ci ós fel ada to kat;

j) köz re mû kö dik a szo ci á lis part ne rek fel ké szí té sé ben
az eu ró pai szo ci á lis pár be széd ben való rész vé tel re, az
 ezzel kap cso la tos fel ada tok elõ ké szí té sé ben, végrehajtá -
sában;

k) mû köd te ti a mun ka ügyi kap cso la tok in for má ci ós
rend sze rét.”

27.  §

Az SZMSZ 46.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Fo gyasz tó vé del mi Osz tály]
„c) gya ko rol ja a fel ügye le ti és a köz vet len fe let tes szerv

jo ga it a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség ál tal ho zott
egye di ha tó sá gi dön té sek vo nat ko zá sá ban;”

28.  §

(1) Az SZMSZ 49.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(4) A Bi la te rá lis Kap cso la tok Osz tály a bi la te rá lis
szak mai együtt mû kö dés ke re té ben

a) ko or di nál ja a nem Eu ró pai Uni ós or szá gok kal kö tött
nem zet kö zi (szak mai, il let ve fog lal koz ta tá si) szer zõ dé sek, 
va la mint egyéb két ol da lú (tár ca kö zi) meg ál la po dá sok
vég re haj tá sát, il let ve kez de mé nye zi azok meg kö té sét,
 tárgyalását,

b) ko or di nál ja a fen ti or szá gok kal tör té nõ szak mai
együtt mû kö dést,

c) részt vesz a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal ko or di nált
Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés sel (NEFE) össze -
füg gõ tár ca fel ada tok ko or di ná ci ó já ban.”

(2) Az SZMSZ 49.  §-a a je len le gi (4) be kez dést köve -
tõen az aláb bi (5) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû -
leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be kez dés re vál -
to zik:

„(5) Az Utaz ta tá si Osz tály
a) a nem zet kö zi utaz ta tás ke re té ben
aa) en ge dé lyez te ti a nem zet kö zi ki kül de té se ket,
ab) mû köd te ti a nem zet kö zi utaz ta tá si fog la lá si (cor po -

ra te tra vel on-li ne) rend szert, szer ve zi, bo nyo lít ja a nem -
zet kö zi uta zá so kat, in té zi a kap cso ló dó pénz ügyi vissza -
térítéseket, fi gye lem mel kí sé ri a kap cso ló dó elõ irány zat
fel hasz ná lá sát;

b) egyéb ko or di na tív fel ada tai kö ré ben
ba) össze han gol ja a tár ca for dí tá si igé nye it, va la mint

bo nyo lít ja a for dí tá sok el ké szí té sét,
bb) köz re mû kö dik ren dez vé nyek szer ve zé sé ben,
bc) köz re mû kö dik az utaz ta tás sal, for dí tás sal, egyéb

ren dez vé nyek szer ve zé sé vel kap cso la tos köz be szer zé si
 eljárásokban, szer zõ dés kö té sek ben.”

29.  §

Az SZMSZ 50.  §-ának (2) be kez dés d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) vá laszt ad a mi nisz té ri um hoz ér ke zett mun ka jo gi és
fog lal koz ta tá si jogi tár gyú, össze tett jog ér tel me zést igény -
lõ, ál lás fog la lást kérõ, nem ma gán sze mé lyek tõl ér ke zett
be ad vá nyok ra, az össze tett jog ér tel me zést nem igény lõ
mun ka jo gi ál lás fog la lást kérõ be ad vá nyo kat to váb bít ja
a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal nak,”

30. §

Az SZMSZ 51. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[(2) Az In téz mény fel ügye le ti Osz tály a mi nisz ter meg bí -
zá sá ból, a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kör ben a ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek
te kin te té ben se gí ti a szak ál lam tit kárt fel ada tai el lá tá sá -
ban, en nek ke re té ben]

„d) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar -
tozó in téz mé nyek va gyon ke ze lé sé ben lévõ esz kö zök és
 ingatlanok ér té ke sí té sé vel, va gyon ke ze lé sé vel össze füg gõ 
– a fel ügye le ti szer vet me gi lle tõ – jo gok érvényesíté -
sében.”

31.  §

(1) Az SZMSZ 52.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Osz tály a mi nisz té ri um
hi va ta li egy sé gei, il let ve a mi nisz té ri um és más szer vek
 közötti ko or di ná ció ke re té ben]

„e) ja vas la tot ké szít a kor mány ha tá ro za tok ban és egyéb, 
jog sza bá lyok ban elõ írt fel ada tok vég re haj tá sá ra ki je lölt
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szer ve ze ti egy sé gek re és ha tár idõk re, va la mint fi gye lem -
mel kí sé ri a fel ada tok vég re haj tá sát.”

(2) Az SZMSZ 52.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Do ku men tá ci ós Osz tály
a) el lát ja az elekt ro ni kus do ku men tum ke ze lõ rend szer

szak mai fel ügye le tét,
b) el len õr zi az Irat ke ze lé si Sza bály zat és az Irat tá ri

Terv be tar tá sát a mi nisz té ri um ban és a mi nisz ter köz vet len 
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél,

c) el lát ja a mi nõ sí tett (a tit kos és szi go rú an tit kos) ira -
tok ke ze lé sé vel kap cso la tos te en dõ ket, fel ügye li a mi nisz -
té ri um és a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
vek nél a mi nõ sí tett ügy ira tok ke ze lé sét,

d) el lát ja a mi nisz té ri um ban az adat vé de lem mel kap -
cso la tos fel ada to kat, el len õr zi a mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél az adat ke ze lés sza bály sze rû -
sé gét.”

(3) Az SZMSZ 52.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az In for ma ti kai Osz tály ága za ti és bel sõ in for ma ti -
kai fel adat kör ében

a) részt vesz az ága za ti in for ma ti kai prog ra mok és
adat bá zi sok ter ve zé sé ben;

b) részt vesz az ága za ti in for ma ti kai stra té gia ki dol go -
zá sá ban;

c) gon dos ko dik a mi nisz té ri u mi költ ség ve tés ben jó vá -
ha gyott ága za ti in for ma ti kai fel ada tok le bo nyo lí tá sá ról;

d) kap cso la tot tart a kor mány za ti in for ma ti kai fel ada to -
kat ko or di ná ló kor mány szer vek kel, fi gye lem mel kí sé ri a
tár cát érin tõ kor mány za ti in for ma ti kai cél ki tû zé sek ala ku -
lá sát, gon dos ko dik a kü lön bö zõ mun ka cso por tok ban való
tár ca szin tû rész vé tel rõl;

e) köz re mû kö dik az in for ma ti ka te rü le tét érin tõ jog sza -
bály-al ko tás elõ ké szí té sé ben;

f) kap cso la tot tart fenn a mi nisz té ri um fel ügye le té be
tar to zó in téz mé nyek in for ma ti kai ve ze tõ i vel;

g) az éves mun ka terv ke re té ben fel adat- és költ ség ter -
vet ké szít a mi nisz té ri um szá mí tás tech ni kai esz kö ze i nek
szint en tar tá sá ra és fej lesz té sé re, biz to sít ja a mi nisz té ri um
mû köd te té sé hez szük sé ges in for ma ti kai hát te ret és an nak
fo lya ma tos fej lesz té sét;

h) fel ügye li a mi nisz té ri um in for ma ti kai rend sze ré nek
fo lya ma tos és egy sé ges mû köd te té sét;

i) ko or di nál ja a köz igaz ga tá si in for ma ti kai rend szer
mi nisz té ri u mi fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

j) el lát ja az in ter net tel és az int ra net tel kap cso la tos fej -
lesz té si és üze mel te té si fel ada to kat, fel ügye li a miniszté -
rium hát tér in téz mé nye i nek hon lap ja it;

k) a Hu mán po li ti kai Fõ osz tállyal egyez tet ve ja vas la tot
tesz a mi nisz té ri um szá mí tás tech ni kai fel hasz ná lói ok ta tá -
sá ra, in for ma ti kai to vább kép zé sé re, köz re mû kö dik azok
le bo nyo lí tá sá ban;

l) kép vi se li a mi nisz té ri u mot az 1054/2004. (VI. 3.)
Korm. ha tá ro zat alap ján mû kö dõ Kor mány za ti In for ma ti -
kai Egyez te tõ Tár ca kö zi Bi zott ság ban és el lát ja a kép vi se -
le ti jog kör bõl adó dó tag sá gi fel ada to kat;

m) vég re hajt ja a kor mány za ti in for ma ti ka koordiná -
ciójáról és a kap cso ló dó el já rá si rend rõl  szóló 44/2005.
(III. 11.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada to kat;

n) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um in for ma ti kai stra té gi á ját,
in for ma ti kai tár gyú sza bály za ta it;

o) gon dos ko dik a mi nisz té ri um hard ver/szoft ver esz -
kö ze i nek be szer zé sé rõl, azok nyil ván tar tá sá ról;

p) mû köd te ti a mi nisz té ri um szá mí tó gé pes ik ta tá si
rend sze rét.”

32.  §

Az SZMSZ 53.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Köz be szer zé si és Va gyon gaz dál ko dá si Osz tály
a) gon dos ko dik a be ren de zé si, fel újí tá si, kar ban tar tá si

ter vek össze ál lí tá sá ról,
b) el lát ja a mi nisz té ri um anyag- és esz köz gaz dál ko dá si

te en dõ i nek vég re haj tá sa so rán je lent ke zõ igény fel mé ré si
fel ada to kat, köz re mû kö dik a szá mí tás tech ni kai esz kö zök
be szer zé sé ben,

c) ja vas la tot ké szít a fenn tar tá si és üze mel te té si fel ada -
tok tel je sí té sé hez szük sé ges szer zõ dé sek meg kö té sé re,
mó do sí tá sá ra,

d) nyil ván tart ja és lel tá roz za a mi nisz té ri um vagyon -
kezelésében lévõ esz kö zö ket,

e) gon dos ko dik a mi nisz té ri um el he lye zé sé re szol gá ló
épü le tek ben a ha tá lyos tûz vé del mi, mun ka vé del mi és köz -
egész ség ügyi elõ írások ér vé nye sí té sé rõl,

f) gon dos ko dik a mi nisz té ri um va gyon vé del mé nek
meg szer ve zé sé rõl,

g) gon dos ko dik – a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár jó vá -
ha gyá sá val – a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek el he -
lye zé sé rõl,

h) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um szék há zá ban tar tott
ren dez vé nyek szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban, biz to sít ja
a meg va ló sí tás fel té te le it,

i) tel je sí ti az adat szol gál ta tá si, sta tisz ti kai je len té si
 kötelezettségeket (KVI, KSH),

j) biz to sít ja és szer ve zi a mû kö dés hez szük sé ges egyéb
üze mel te té si és fenn tar tá si fel té te le ket,

k) fo lya ma to san kap cso la tot tart a Köz pon ti Szol gál ta -
tá si Fõ igaz ga tó ság gal, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság -
gal és a szak mai szer ve ze ti egy sé gek kel,

l) el lát ja a mi nisz té ri um köz be szer zé sek kel össze füg gõ 
fel ada ta it.”

33.  §

(1) Az SZMSZ 56.  §-a (6) be kez dés b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügy in té zé sért fe le lõs az el já rás so rán a kö vet ke zõ ket 
lát ja el:]

„b) amennyi ben az ügy ben más hi va ta li egy ség, il let ve
a mi nisz té ri um irá nyí tá sa alatt álló köz pon ti hi va tal, in téz -
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mény ál lás pont já nak be ké ré se szük sé ges, er rõl in do kolt
eset ben fe let te sét, va la mint a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós
és In for ma ti kai Fõ osz tály ve ze tõ jét kü lön tá jé koz tat ja, az
egyez te tést az ille té kessel szó ban, szük ség sze rint írás ban
el vég zi,”

(2) Az SZMSZ 56.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(17) Az ügy ira tok ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya it az
Irat ke ze lé si Sza bály zat, a Ti tok vé del mi Sza bály zat, va la -
mint az Irat tá ri Terv tar tal maz za.”

34.  §

Az SZMSZ 58.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A fõ osz tály ve ze tõ ki ad má nyo zá si jo gá val meg -
egye zõ, ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zik

a) a Mi nisz te ri Tit kár ság te kin te té ben a Mi nisz te ri
 Titkárság ve ze tõ je,

b) a bel sõ el len õr zé si fel ada tok te kin te té ben az El len -
õr zé si Osz tály ve ze tõ je,

c) a nyug díj te rü le tet il le tõ en a Pénz be li El lá tá si és
Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te se,

d) a ká bí tó szer ügyi te rü le tet il le tõ en a Nem ze ti Ká bí tó -
szer ügyi Ko or di ná ci ós Osz tály ve ze tõ je,

e) a Köz mun ka ta nács Tit kár sá gá nak te kin te té ben a
Köz mun ka ta nács Tit kár sá gá nak ve ze tõ je,

f) a fo gyasz tó vé del mi és pi ac fel ügye le ti ügye ket ille -
tõen a Fo gyasz tó vé del mi Osz tály ve ze tõ je,

g) a gyer mek- és if jú sá gi ügyek kel össze füg gés ben
a Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály ve ze tõ je,

h) a szo ci á lis, gyer mek- és if jú ság vé del mi, család -
támogatási, tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok kal kap -
csolatos, esély egyen lõ sé gi, fo gya té kos sá gü gyi, ro ma ügyi,
gyer mek- és if jú sá gi, szö vet ke ze ti, ká bí tó szer ügyi ko or di -
ná ci ós, a ci vil kap cso la tok kal össze füg gõ és fo gyasz tó vé -
del mi te rü le tet il le tõ en a Jogi Fõ osz tály ál ta lá nos fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te se,

i) a tár ca irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alatt álló in téz -
mé nyek kel kap cso la tos ügyek te kin te té ben az In téz mény -
fel ügye le ti Osz tály ve ze tõ je,

j) az Eu ró pai Uni ós ügyek kel össze füg gés ben az Eu ró -
pai Uni ós Osz tályt ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,

k) az SZMM igaz ga tá si fel ada ta it el lá tó gaz da sá gi szer -
ve zet (a Pénz ügyi Osz tály, a Gaz dál ko dá si Szám vi te li
Osz tály, va la mint a Köz be szer zé si és Vagyongazdálko -
dási Osz tály) te kin te té ben a Köz be szer zé si és Va gyon gaz -
dál ko dá si Osz tályt ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,

l) az ága za ti és bel sõ in for ma ti kai fel ada tok tekinte -
tében az In for ma ti kai Osz tály ve ze tõ je,

m) az ága za ti és mi nisz té ri u mi do ku men tá ci ós fel ada -
tok te kin te té ben a Do ku men tá ci ós Osz tály ve ze tõ je.”

35.  §

(1) Az SZMSZ 65.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el ké szí tett ja vas lat, il let ve elõ ter jesz tés szak ma -
po li ti kai mun ka cso port hoz tör té nõ be nyúj tá sát, va la mint
ál lam igaz ga tá si egyez te té sét az ál lam tit kár en ge dé lye zi.
Az en ge dé lye zést jog sza bály ter ve zet ese tén az elõ ké szí tõ
hi va ta li egy ség ve ze tõ je a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ jé vel, il let -
ve az 58.  § (10) be kez dé sé nek h) pont já ban meg ha tá ro zott
te rü le te ken a Jogi Fõ osz tály ál ta lá nos fõosztályvezetõ-
 helyettesével együtt fel jegy zés ben kéri, amely ben tá jé koz -
tat ják az ál lam tit kárt a sza bá lyo zás tár gyá ról, in do ká ról,
va la mint a jog sza bály ter ve zet tel kap cso lat ban le foly ta tott
egyez te té sek rõl. Az elõ ké szí tõ hi va ta li egy ség te vé keny -
sé ge fe lett fel ügye le tet gya kor ló szak ál lam tit kár nak, va la -
mint a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár nak az egyez te tés
 engedélyezését kez de mé nye zõ fel jegy zést jó vá ha gyás cél -
já ból min den eset ben be kell mu tat ni.”

(2) Az SZMSZ 65.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Min den ter ve ze tet (elõ ter jesz tést) a kül sõ egyez te -
tés sel egy ide jû leg be kell mu tat ni a mi nisz ter nek, az ál lam -
tit kár nak, a szak ál lam tit ká rok nak, a mi nisz te ri biz tos nak
és – a mi nisz té ri u mi Int ra net rend sze ren ke resz tül tör té nõ
köz zé té tel út ján – a mi nisz té ri um hi va ta li egy sé ge i nek,
 illetve a fo gya té kos em be rek szá má ra hoz zá fér he tõ mó don 
(kü lö nös te kin tet tel a lá tás sé rült fel hasz ná lók ra) meg kell
je len tet ni a mi nisz té ri um hon lap ján.”

36.  §

(1) Az SZMSZ 66.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mi nisz té ri u mok (kor mány hi va ta lok) elõ ter jesz -
tés-, il let ve jog sza bály ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se so rán
az egy sé ges mi nisz té ri u mi ál lás pont ér vé nye sü lé se ér de -
ké ben a be ér ke zõ ter ve ze te ket a Köz igaz ga tá si Ko or di ná -
ci ós és In for ma ti kai Fõ osz tály meg kül di a tárgy sze rint
érin tett hi va ta li egy sé gek hez, in téz mé nyek hez an nak fel -
tün te té sé vel, hogy az anya got egy ide jû leg mely to váb bi
hi va ta li egy sé gek ré szé re küld te meg. Amennyi ben a vé le -
mé nye zõ hi va ta li egy ség ál lás pont ja sze rint az anyag
 további hi va ta li egy ség fel adat kö rét, va la mint a minisz -
térium irá nyí tá sa alatt álló köz pon ti hi va talt vagy in téz -
ményt is érin ti, a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós és In for ma -
ti kai Fõ osz tály ve ze tõ jé nél ha la dék ta la nul kez de mé nye zi
a vé le mé nye zés re való meg kül dést.”

(2) Az SZMSZ 66.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben a vá lasz adá si ha tár idõ bár mely ok ból
nem tart ha tó – kü lö nö sen, ha bi zo nyos, hogy a ter ve zet re
lesz ész re vé tel – a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós és In for -
ma ti kai Fõ osz tály nak er rõl és a vár ha tó el ké szü lé si idõ -
pont ról te le fo non, fax üze net ben vagy elekt ro ni kus úton
 tájékoztatnia kell a vé le ményt kérõ mi nisz té ri u mot (kor -

2007/41. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2687



mány hi va talt). Az eset le ge sen ké se del me sen el ké szült
 válaszlevelet elsõ lé pés ként mun ka pél dány ként fa xon kell
meg kül de ni a vé le ményt kérõ mi nisz té ri um (kormány -
hivatal) ré szé re.”

(3) Az SZMSZ 66.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Amennyi ben az elõ ter jesz tést, jog sza bály ter ve ze tet 
kül dõ mi nisz té ri um (kor mány hi va tal) a be ér ke zett ész re -
vé te lek tár gyá ban szó be li egyez te tést tart, a miniszté -
riumot az ész re vé telt meg fo gal ma zó hi va ta li egy ség, vagy
ha a kép vi se let más mó don nem biz to sít ha tó, a Közigaz -
gatási Ko or di ná ci ós és In for ma ti kai Fõ osz tály szük ség
ese tén kép vi se li.”

37.  §

Az SZMSZ a 66.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 66/A.  §-sal,
va la mint az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Beszámolók és emlékeztetõk megküldésének rendje

66/A.  § A tár ca kö zi bi zott sá gok, va la mint a szak ma po li -
ti kai mun ka cso port – a mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö rét
érin tõ – na pi ren di pont ja i ról, va la mint dön té se i rõl értesí -
teni kell

a) az ál lam tit kárt,
b) a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kárt,
c) a fel adat kör ében érin tett szak ál lam tit kárt,
d) sa ját elõ ter jesz tés és dön té si ja vas lat ese tén – a 64.  §

sze rin ti – elõ ké szí tõt, va la mint a Jogi Fõ osz tály fel adat -
kör rel ren del ke zõ ve ze tõi meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ jét.”

38.  §

Az SZMSZ 70.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„70.  § Az el len õr zé si jog gya kor lá sa a mi nisz té ri um
 ellenõrzési nyom vo na lá nak meg fele lõen, az aláb bi for má -
ban tör té nik:

a) ve ze tõi el len õr zés: a hi va ta li egy sé gek ve ze tõi és az
irá nyí tás sal meg bí zott mun ka tár sak el len õr zé si jo gu kat
– az ál ta lá nos je len té si kö te le zett ség sza bá lya i nak betar -
tása mel lett – köz vet le nül és fo lya ma to san gya ko rol ják.
Az el len õr zé si te vé keny ség té te les fel adat- és ha tás kö ri
sza bá lyo zá sát a mun ka kö ri le írá suk tar tal maz za,

b) mun ka fo lya ma tok ba épí tett el len õr zés: a szak mai,
gaz da sá gi, ügy vi te li fo lya ma tok meg szer ve zé se so rán a
vég re haj tó mû ve le tek közé, kö te le zõ en olyan el len õr zé si
mû ve le te ket kell be ik tat ni, ame lyek a fo lya mat sza bá lyos -
sá gá nak és cél sze rû sé gé nek meg ál la pí tá sát szol gál ják,
 illetve le he tõ vé te szik, va la mint a ke let ke zõ ada tok va ló di -
sá gá ról való meg gyõ zõ dést se gí tik elõ,

c) bel sõ, va la mint fel ügye le ti el len õr zés: a mi nisz ter
 által jó vá ha gyott éves el len õr zé si terv alap ján tör té nik,
 illetve ha azt so ron kí vül, a mi nisz ter ja vas la ta, il let ve a
 saját kez de mé nye zé se alap ján a bel sõ el len õr zé si szerv
 vezetõje el ren de li.”

39.  §

Az SZMSZ 71.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„71.  § Az el len õr zés rész le tes sza bá lya it a Bel sõ El len -
õr zé si Ké zi könyv tar tal maz za. A mi nisz té ri um el len õr zé si
nyom vo na la; a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás -
rend je, va la mint a mi nisz té ri um koc ká zat ke ze lé si rend -
szer e je len sza bály zat ré szei és an nak mel lék le tei.”

40.  §

Az SZMSZ 73.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós és In for ma ti kai
 Fõosztály ve ze tõ je gon dos ko dik az ér te kez let össze hí vá -
sá ról.”

41.  §

Az SZMSZ IV. fe je zet III. címe, va la mint az azt kö ve tõ
al cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„III. cím

A KORMÁNYÜLÉSRE, ÁLLAMTITKÁRI
ÉRTEKEZLETRE, VALAMINT A KORMÁNY

KABINETJEINEK ÜLÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

A kormányülésre, valamint az Államtitkári Értekezletre
való felkészítés szabályai”

42.  §

(1) Az SZMSZ mó do sí tá sá nak hatályba lépésével egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az SZMSZ

a) 3.  §-a (3) be kez dé sé nek j) pont ja, 4.  §-a (3) bekez -
désének d) pont ja, 9.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja,
29.  §-ának c) pont ja, 31.  §-a (6) be kez dé se e) pont ja, a
35.  §-a (2) be kez dé sé nek ab) pont ja, a 35.  § (3) be kez dé sé -
nek aa) és ad) al pont jai, 37.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont -
ja, 39.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja, 39.  §-a (4) be kez dé -
sé nek g)–i) pont jai, 46.  §-a (2) be kez dé sé nek bd) al pont ja,
53.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja;

b) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „a Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal, va la mint” szö veg rész;

c) 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „a Ma gyar Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vány,” szö veg rész;

d) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a 35.  §-a
(3) be kez dé sé nek ba) al pont já ban, 37.  §-a (1) be kez dé sé -
nek c), e) és g) pont ja i ban, va la mint 37.  §-a (3) be kez dé sé -
nek ba) al pont já ban a „me gyei, fõ vá ro si” szö veg rész;

e) 37.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „fõvá rosi,
me gyei” szö veg rész;

f) 45.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „és a ren -
del ke zés re álló for rá sok fel hasz ná lá sá ról” szö veg rész,
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g) 46.  §-a (2) be kez dé sé nek bf) pont já ban az „el lát ja a
Fõ fel ügye lõ ség szak mai irá nyí tá sá val kap cso la tos egyéb
fel ada to kat” szö veg rész.

(2) Az SZMSZ mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé vel egy -
ide jû leg az SZMSZ

a) 2.  §-a (3) be kez dé se e) pont já ban a „jo go sul tak ról”
szö veg rész he lyé be a „jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta -
tá sok fe de ze té rõl” szö veg rész,

b) 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Nõ kép vi se le ti
 Tanács” szö veg rész he lyé be a „Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi
Egyen lõ sé ge Ta nács”,

c) 11.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „és az 1. szá mú
 mellékletében” szö veg rész he lyé be az „és az SZMSZ
1. szá mú mel lék le té ben”,

d) 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „18.  §” szö veg rész
he lyé be a „17.  §”,

e) 34.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „szo ci á lis
tör vény sze rin ti” szö veg rész he lyé be a „tör vény sze rin ti”,

f) 34.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „szo ci á lis
ter mé szet be ni el lá tá sát” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet -
be ni el lá tá sát”,

g) 34.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „a Gyer mek
és If jú sá gi Fõ osz tállyal” szö veg rész he lyé be a „Gyer mek-
és If jú ság vé del mi Fõ osz tállyal”,

h) 34.  §-a (2) be kez dé sé nek aa) pont já ban az „érin tõ
jog sza bá lyok” szö veg rész he lyé be az „érin tõ, va la mint a
szo ci á lis to vább kép zés sel és a szak vizs gá val kap cso la tos
jog sza bá lyok”,

i) 34.  §-a (3) be kez dés ab) al pont já ban az „eme lé sé re”
szö veg rész he lyé be az „eme lé sé re, va la mint a kor en ged -
mé nyes nyug dí ja zás ra”,

j) 34.  §-a (3) be kez dés d) pont já ban az „ille té kes” szö -
veg rész he lyé be a „fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ”,

k) 35.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a
„Szak el lá tá si” szö veg rész he lyé be a „Sza ko sí tott El lá tá si”,

l) 35.  §-ának (3) be kez dés a) pont já ban a „szo ci á lis
szak el lá tá sok” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis sza ko sí tott
el lá tá sok”, va la mint a „szo ci á lis szak el lá tá sok kal” szö veg -
rész he lyé be a „szo ci á lis sza ko sí tott el lá tá sok kal”,

m) 35.  §-a (3) be kez dé sé nek ab) al pont ja i ban, va la mint
37.  §-a (2) be kez dé sé nek ac) al pont já ban a „Nem ze ti
 Család- és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a
„Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet”,

n) 36.  §-a (2) be kez dé sé nek fa) al pont já ban az „EKTB
47. sz. Ká bí tó szer ügyek szak ér tõi mun ka cso port” szö veg -
rész he lyé be az „az EKTB 44. sz. Ká bí tó szer ügyi szak ér tõi 
mun ka cso port”,

o) 37.  §-a (1) be kez dé se e) pont já ban a „me gyé ben,
 illetve fõ vá ros ban” szö veg rész he lyé be a „ré gi ó ban”,

p) 38.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „Ci gány -
ügyi Tár ca kö zi Bi zott sá got és a Ro ma ügyi Ta ná csot” szö -
veg rész he lyé be a „Roma In teg rá ci ós Ta ná csot”,

q) 42.  §-a (1) be kez dé sé ben az „alá tar to zó, fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú” szö veg rész he lyé be „az alá
tar to zó, ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ, fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú”,

r) 46.  §-a (2) be kez dés da) al pont já ban a „13.” szö veg -
rész he lyé be a „12.”,

s) 50.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és f) pont já ban az
„ Országos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Mun ka vé del mi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség”
szö veg rész lép.

(3) Az SZMSZ ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
SZMSZ

a) 53.  §-ának az „az EKTB 16. sz. If jú ság po li ti ka és
sport ügyek szak ér tõi mun ka cso port” szö veg rész he lyé be
„az EKTB 14. sz. If jú ság po li ti ka és sport ügyek szak ér tõi
mun ka cso port”,

b) 63.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „egyéb egyez te tés”
szö veg rész he lyé be az „egyéb egyez te tés, tár sa dal mi
egyez te tés mód ja”,

c) 63.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „elõ ké szí té sé ért”
szö veg rész he lyé be az „elõ ké szí té sé ért, az elõ ze tes tár sa -
dal mi és szak mai egyez te tés le foly ta tá sá ért,”,

d) 63.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „Jogi Fõ osz tály ve ze -
tõ je” szö veg rész he lyé be a „a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je,
 illetve az 58.  § (10) be kez dé sé nek h) pont já ban meg ha tá -
ro zott te rü le te ken a Jogi Fõ osz tály ál ta lá nos fõosztály -
vezetõ-helyettese”,

e) 64.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Jogi Fõ osz tály ve ze -
tõ je a” szö veg rész he lyé be a „Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je,
 illetve az 58.  § (10) be kez dé sé nek h) pont já ban meg ha tá -
ro zott te rü le te ken a Jogi Fõ osz tály ál ta lá nos fõosztály -
vezetõ-helyettese”,

f) 66.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ész re vé te le i ket”
szö veg rész he lyé be az „ész re vé te le i ket szakállamtitkár -
ságonként össze fog lal va”,

g) 66.  §-ának (5) be kez dé sé ben „a ko or di ná ci ós szak -
államtitkár” szö veg rész he lyé be „az ál lam tit kár”,

h) 73.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „heti” szö veg rész
 helyébe a „– le he tõ ség sze rint – heti”,

i) 74.  §-a (1) be kez dé sé ben a „havi” szö veg rész he lyé -
be a „leg alább havi”,

j) 78.  §-ának (1), (9) és (10) be kez dé se i ben a „kor -
mány ülés” szö veg rész he lyé be a „kor mány ülés, va la mint
az Ál lam tit ká ri Ér te kez let”
szö veg rész lép.

43.  §

(1) Az SZMSZ 1. szá mú mel lék le te a je len SZMSZ mó -
do sí tás 1. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(2) Az SZMSZ 3. szá mú mel lék le te a je len SZMSZ mó -
do sí tás 2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(3) Az SZMSZ 4. szá mú mel lék le te a je len SZMSZ mó -
do sí tás 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(4) Az SZMSZ 5. szá mú mel lék le te a je len SZMSZ mó -
do sí tás 4. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(5) Az SZMSZ a je len mó do sí tás 5. szá mú mel lék le te
sze rin ti 6. szá mú mel lék let tel egé szül ki.
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1. számú melléklet

Az SZMSZ 1. sz. mellékletének a minisztériumon belüli munkáltatói jogokra vonatkozó részének 6. és 7. pontjai, valamint a minisztérium által irányított intéz-
ményekre vonatkozó részének 1. és 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási

joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

Koordinációs SZÁT

„1. Kinevezés, kine-
vezés módosítása
(a jelen melléklet
egyéb pontjaiban
meghatározott esetek
kivételével), felmen-
tés, áthelyezéshez
hozzájárulás, munka-
szerzõdés megkötése,
módosítása, felmon-
dás, illetmény meg-
állapítása (eltérítés)
összeférhetetlenség
megállapítása, mun-
kavégzésre irányuló
egyéb jogviszony
létesítésének engedé-
lyezése, jutalmazás,
helyettesítési díj
megállapítása, célfel-
adat meghatározása,
fegyelmi jogkör gya-
korlása, hivatalvesz-
tés kimondása,
rendkívüli szabadság
engedélyezése

Kabinetfõnök, politi-
kai tanácsadók, fõta-
nácsadók, és az
Ellenõrzési Osztály
köztisztviselõi, ügy-
kezelõi, munka-
vállalói tekintetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó szervezeti
egységek köztiszt-
viselõi, ügykezelõi,
munkavállaló tekin-
tetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó szervezeti
egységek köztiszt-
viselõi, ügykezelõi,
munkavállaló tekin-
tetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó szervezeti
egységek köztiszt-
viselõi, ügykezelõi,
munkavállaló tekin-
tetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó szervezeti
egységek köztiszt-
viselõi, ügykezelõi,
munkavállaló tekin-
tetében. A koordiná-
ciós szakállamtitkár
felelõs a miniszté-
riumi létszám- és
bérgazdálkodásért,
ezért minden
(1–2. pontban meg-
határozott) létszám
és bérjellegû intéz-
kedéshez az elõzetes
engedélye szükséges

Javaslattétel az irá-
nyítása alá tartozó
köztisztisztviselõk,
ügykezelõk, munka-
vállalók tekintetében
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A munkáltatói jogkör gyakorlója

Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási

joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

Koordinációs SZÁT

2. Vezetõi megbízás
adása és visszavoná-
sa, a cím adományo-
zása és visszavonása,
valamint vezetõk
esetében ezzel össze-
függésben az 1. pont-
ban részletezett
munkáltatói jogkörök
gyakorlása

Valamennyi köztiszt-
viselõ esetében

Javaslattétel Javaslattétel Javaslattétel Javaslattétel Javaslattétel

3. Rendes szabadság
kiadásának engedé-
lyezése; kitüntetési
javaslat elõterjesz-
tése

Kabinetfõnök, politi-
kai tanácsadók, fõta-
nácsadók, az
Ellenõrzési Osztály
vezetõje

Közvetlen irányítása
alá tartozó köztiszt-
viselõk ügykezelõk
és munkavállalók,
valamint a közvetlen
irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
vezetõi tekintetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó köztiszt-
viselõk ügykezelõk
és munkavállalók,
valamint a közvetlen
irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
vezetõi tekintetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó köztiszt-
viselõk ügykezelõk
és munkavállalók,
valamint a közvetlen
irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
vezetõi tekintetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó köztiszt-
viselõk ügykezelõk
és munkavállalók,
valamint a közvetlen
irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
vezetõi tekintetében

Közvetlen irányítása
alá tartozó köztiszt-
viselõk ügykezelõk
és munkavállalók,
valamint a közvetlen
irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
vezetõi tekintetében

6. Vagyonnyilat-
kozat-tétellel kapcso-
latos munkáltatói
jogkörök

Valamennyi, a mi-
nisztériumban va-
gyonnyilatkozat-tétel
re köteles személy
esetén a Humán-
politikai Fõosztály
vezetõje

7. Munkavégzésre
irányuló egyéb jog-
viszony (megbízási,
vállalkozási) létesíté-
sének engedélyezése

Javaslattételi jogkör A miniszter és a ka-
binetfõnök közvetlen
irányítása alatt szer-
vezeti egységek
tekintetében

Javaslattételi jogkör
a közvetlen irányítá-
sa alatt álló hivatali
egységek tekinteté-
ben

Javaslattételi jogkör
a közvetlen irányítá-
sa alatt álló hivatali
egységek tekinteté-
ben

A miniszter és a ka-
binetfõnök közvetlen
irányítása alatt álló
szervezeti egységek
kivételével vala-
mennyi szervezeti
egység tekintetében

Javaslattételi jogkör
az általa vezetett
hivatali egység tekin-
tetében”
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A munkáltatói jogkör gyakorlója

Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási

joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

Koordinációs SZÁT

A miniszter irányí-
tása alá tartozó in-
tézmények* vezetõi
(elnök, fõigazgató,
igazgató) esetén
„1. Kinevezés, kine-
vezés módosítása,
felmentés, áthelye-
zéshez hozzájárulás,
illetmény megállapí-
tása (eltérítés) össze-
férhetetlenség
megállapítása, jutal-
mazás, helyettesítési
díj megállapítása,
célfeladat meghatáro-
zása, fegyelmi jogkör
gyakorlása, hivatal-
vesztés kimondása,
rendkívüli szabadság
engedélyezése, egyéb
munkáltatói jogkör
gyakorlása, nemzet-
biztonsági ellenõrzés
kezdeményezése

Valamennyi intéz-
mény vezetõje (külön
jogszabály szerint
helyettese) tekinte-
tében
Az Országos Nyug-
díjbiztosítási
Fõigazgatóság
fõigazgatója és fõ-
igazgató-helyettesei,
valamint az Országos
Munkahigiénés és
Foglalkoztatás-
egészségügyi Intézet
igazgatója tekinte-
tében a külön kor-
mányrendeletben
foglaltak szerint.

Az állami szociális és
gyermekvédelmi in-
tézetek igazgatói sza-
badságának
engedélyezésérõl a
feladatkörrel rendel-
kezõ szakállamtitkár
dönt

2. Vagyonnyilatko-
zat-tétellel kapcsola-
tos munkáltatói
jogkörök

Valamennyi vagyon-
nyilatkozat-tételre
köteles intézmény-
vezetõ tekintetében
a Humánpolitikai
Fõosztály vezetõje
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A munkáltatói jogkör gyakorlója

Munkáltatói jogkörök Miniszter Kabinetfõnök Államtitkár Szakállamtitkár

Fõosztályvezetõ
és az önálló kiadmányozási

joggal rendelkezõ vezetõ
beosztású köztisztviselõ

Koordinációs SZÁT

3. Az intézmények
gazdasági és belsõ
ellenõrzési vezetõi-
nek megbízása, a
megbízás vissza-
vonása, a nemzetbiz-
tonsági ellenõrzés
kezedeményezése

Valamennyi intéz-
mény gazdasági és
belsõ ellenõrzési
vezetõje tekintetében

* Intézmények: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség és a régiós felügyelõségek, munkaügyi közpon-
tok, regionális képzõ központok, Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, Egyenlõ Bánásmód Hatóság,
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, állami szociális intézetek, gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek és javító-nevelõ
intézetek”
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2. számú melléklet
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MINISZTER

ÁLLAMTITKÁR

Államtitkári
Titkárság

Miniszteri Kabinet

Tervezési és 
Fejlesztési
Titkárság

Sajtó Titkárság 

Parlamenti
Titkárság

Humánpolitikai F osztály

Szociálpolitikai
SZÁT

Esélyegyenl ségi
SZÁT

Foglalkoztatási és 
Képzési SZÁT

Társadalmi
Kapcsolatokért
Felel s SZÁT

 Koordinációs
 SZÁT

Titkárság

Foglalkoztatási F osztály
Támogatások Osztálya

Foglalkoztatási Programok 
Osztály

Titkárság

Társadalmi Párbeszéd és 
Civil Kapcsolatok 

F osztály
Civil Kapcsolatok Osztály

Társadalmi Párbeszéd 
Osztály

NCA Miniszteri Titkárság

Titkárság

EU Integrációs és Nemzetközi 
F osztály

Európai Uniós Osztály
Bilaterális Kapcsolatok Osztály

Utaztatási Osztály
Nemzetközi Szervezetek Osztály

Jogi F osztály
Foglalkoztatási- és Munkajogi Osztály

Általános Jogi Osztály

Gazdasági F osztály
Közgazdasági és Felügyeleti Osztály

El irányzat-gazdálkodási Osztály
El irányzati Számviteli Osztály 

Közigazgatási Koordinációs és 
Informatikai F osztály

Koordinációs Osztály 

Feln ttképzési és 
Szakképzési F osztály

 Feln ttképzési Osztály 
Szakképzési Osztály 

Munkaügyi Kapcsolatok 
és Bérpolitikai F osztály

Munkaügyi Kapcsolatok 
Osztály

Bérpolitikai Osztály

Alapkezelési F osztály

Titkárság

Pénzbeni Ellátási és 
Nyugdíjbiztosítási F osztály

Pénzbeni Ellátási Osztály

Családi és Szociális 
Szolgáltatások F osztály
Alapszolgáltatási Osztály

Szakellátási Osztály
Nemzeti Kábítószerügyi 

Koordinációs Osztály

Titkárság

Esélyegyenl ségi F osztály

Esélyegyenl ségi Programiroda
Osztály

N k és Férfiak Társadalmi 
Egyenl sége Osztály

Id sügyi Titkárság

Fogyatékosügyi és 
Rehabilitációs F osztály

Roma Integrációs F osztály

Lakossági
Tájékoztatási és 

Tanácsadási
Osztály

Közmunkatanács Titkárság 
 �

Ellen rzési Osztály

OMMFÁFSZONYF FVF EBH

Miniszteri Titkárság

OOSZI

Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
F osztály

Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Osztály

Gyámügyi Osztály

Miniszteri biztosok 

Rehabilitációs Projektiroda

Monitoring
Titkárság

Nemzeti Kábítószerügyi 
Kooridnációs Osztály 

Gyermek- és Ifjúsági Osztály

Fogyasztóvédelmi
Osztály Szociális Jogi Osztály

Intézmény-felügyeleti Osztály

Dokumentációs Osztály

Informatikai Osztály
Közbeszerzési és Vagyongazd. Osztály

Pénzügyi Osztály
Gazdálkodási Számviteli Osztály

Nyugdíjbiztosítási Osztály



3. számú melléklet

Engedélyezett létszám

Miniszter

Ellenõrzési Osztály

Miniszter összesen: 9

Miniszteri Kabinet

Miniszteri Titkárság

Sajtó Titkárság

Kabinetfõnök összesen: 38

Államtitkár

Államtitkári Titkárság

Parlamenti Titkárság

Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Fõosztály

Monitoring Titkárság

Tervezési és Fejlesztési Titkárság

Államtitkár összesen: 51

Koordinációs Szakállamtitkár

Koordinációs Szakállamtitkári Titkárság

Humánpolitikai Fõosztály

EU Integrációs és Nemzetközi Fõosztály

Jogi Fõosztály

Közigazgatási Koordinációs és Informatikai Fõosztály

Alapkezelési Fõosztály

Intézményi Felügyeleti Osztály

Gazdasági Fõosztály

Koordinációs Szakállamtitkár összesen: 162

Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Szakállamtitkár

Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Szakállamtitkári Titkárság

Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Fõosztály

Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Fõosztály

Fogyasztóvédelmi Fõosztály

Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Szakállamtitkár összesen: 35

Foglalkoztatási és Képzési Szakállamtitkár

Foglalkoztatási és Képzési Szakállamtitkári titkárság

Foglalkoztatási Fõosztály

Felnõttképzési és Szakképzési Fõosztály

Közmunkatanács Titkárság

Foglalkoztatási és Képzési Szakállamtitkár összesen: 57

Szociálpolitikai Szakállamtitkár

Szociálpolitikai Szakállamtitkári Titkárság

Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztály

Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztály

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztály

Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály

Szociálpolitikai Szakállamtitkár összesen: 57

Esélyegyenlõségi Szakállamtitkár

Esélyegyenlõségi Szakállamtitkári Titkárság

Roma Integrációs Fõosztály

Esélyegyenlõségi Fõosztály

Fogyatékosügyi és Rehabilitációs Fõosztály

Esélyegyenlõségi Szakállamtitkár összesen: 40

Mindösszesen: 449
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4. számú melléklet

A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
121. §-a, továbbá az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 145/A. §
(5) bekezdése elõírásának megfelelõen a miniszter – a mi-
nisztérium gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira
tekintettel – kialakítja, mûködteti és fejleszti a folyamatba
épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerét.
Ennek része a szabálytalanságok kezelése.

A szabálytalanságok kezelésének jelen eljárásrendje
a Szervezeti és Mûködési Szabályzat melléklete.

A szabályzat célja

(1) A szabályzat célja, hogy elõsegítse a szabálytalansá-
gok kezelését, ezáltal

a) a különbözõ jogszabályokban és szabályzatokban
meghatározott elõírások sérülésének, megszegésének
megelõzését, megakadályozását,

b) a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálását,
c) a felelõsség megállapítását.

A szabályzat hatálya

(2) Ezen szabályzat a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 3/2006. (MK 94.) SZMM utasítás módosításáról
szóló 12/2007. (MK 41.) SZMM utasítás hatályba-
lépésével egyidejûleg lép hatályba, és a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium valamennyi hivatali egységének tel-
jes személyi állományára vonatozik.

Értelmezõ rendelkezések

(3) E szabályzat alkalmazásában
a) szabálytalanság: valamely létezõ szabálytól való

olyan eltérõ cselekmény, mulasztás, hiányosság az állami
feladatellátás bármely tevékenységében, az államháztartás
mûködési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, mely bûntetõ-, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot ad;

b) csekély kockázattal járó szabálytalanság: olyan,
valamely létezõ szabálytól eltérõ nem szándékos cselek-
mény1, mulasztás, hiányosság az állami feladatellátás bár-
mely tevékenységében, az államháztartás mûködési rend-
jében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági ese-
ményében, mely bûntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illet-
ve fegyelmi eljárás megindítására nem ad okot;

A SZABÁLYTALANSÁG ÉSZLELÉSE

A) A szabálytalanság észlelése
a FEUVE rendszerben

(4) Amennyiben a minisztérium valamely hivatali egy-
ségének munkatársa szabálytalanságot észlel, köteles írás-
ban értesíteni hivatali egysége vezetõjét.

(5) Amennyiben a minisztérium valamely hivatali egy-
ségének munkatársa olyan szabálytalanságot észlel, mely-
ben hivatali egysége vezetõje érintett, a munkatársnak
a vezetõ felettesét, mindkét vezetõ érintettsége esetén a
szakállamtitkárt kell írásban értesítenie.

(6) Amennyiben a hivatali egység vezetõje – illetve
az (5) pontban meghatározott esetben felettes vezetõje –
megalapozatlannak találja az értesítést, úgy ezt közli felet-
tes vezetõjével. Amennyiben a felettes vezetõ az értesítést
szintén megalapozatlannak ítéli, errõl – az Ellenõrzési
Osztály egyidejû tájékoztatása mellett – írásban tájékoz-
tatja a eredeti értesítést kiadó munkatársat. Ha a hivatali
egység vezetõje (vagy a felettes vezetõ) a értesítést meg-
alapozottnak találja, kötelessége gondoskodni – az Ellen-
õrzési Osztály egyidejû tájékoztatása mellett – a megfelelõ
intézkedések meghozataláról, illetve a szükséges eljárások
megindításáról.

B) A szabálytalanság észlelése
a belsõ ellenõrzés által

(7) Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysé-
ge során szabálytalanság gyanúja felmerül, haladéktalanul
köteles értesíteni az Ellenõrzési Osztály vezetõjét, annak
érintettsége esetén a koordinációs szakállamtitkárt.

(8) Az Ellenõrzési Osztály vezetõje az általa, illetve a
belsõ ellenõrök által az ellenõrzés során észlelt szabály-
talanságról írásban értesíti a koordinációs szakállamtit-
kárt, és javaslatot tesz a szabálytalanság kezelésére.

(9) Szabálytalanság gyanújának felmerülése esetén a
belsõ ellenõr a vizsgálat során a 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendeletben elõírtak szerint jár el. A felvett ellenõrzési
jegyzõkönyvben foglaltakat az érintett személy három
munkanapon belül írásban észrevételezni köteles.

C) A szabálytalanság észlelése
külsõ ellenõrzõ szerv által

(10) A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonat-
kozó megállapításait az ellenõrzési jelentésbe foglalja.
A büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás
vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet
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1 Szándékosan okozott szabálytalanság: félrevezetés, csalás, sikkasztás,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb. Nem szán-
dékosan okozott szabálytalanság: figyelmetlenségbõl, hanyag magatartás-
ból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság.



mûködését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el
(ÁSZ, az EU ellenõrzést gyakorló szervei stb.). A szabály-
talanságra vonatkozó megállapítások alapján a miniszté-
riumnak intézkedési tervet kell kidolgoznia.

D) A szabálytalanság észlelése
külsõ személy által

(11) A külsõ személy szabálytalanságra vonatkozó be-
jelentésével kapcsolatban az eljárási rend a minisztérium
belsõ munkatársa által tett észrevételek kezelésével azo-
nos.

A szabálytalanságok észlelését követõ szükséges
intézkedések, és azok nyomon követése

(12) A szabálytalanságok észlelését követõen a hivatali
egység vezetõje, illetve az (5) pontban meghatározott eset-
ben felettes vezetõje intézkedik

a) a jövõbeni szabálytalanságok kialakulása megaka-
dályozásának,

b) a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálásának,
a megfelelõ állapot helyreállításának,

c) a felelõsség megállapításának elõsegítése
érdekében.

(13) A felelõsség megállapítására bûntetõ-, szabálysér-
tési, fegyelmi és kártérítési eljárás keretén belül kerülhet
sor, melyek megindítása, illetve a fegyelmi és kártérítési
eljárás lefolytatása a vonatkozó jogszabályokban megha-
tározottak szerint történik.

(14) Az észlelt szabálytalanság jövõbeni elõfordulásá-
nak megelõzése érdekében az intézkedõ vezetõnek vizs-
gálnia kell, hogy a kapcsolódó munkafolyamat menetét,
ellenõrzési pontjait (az ellenõrzési nyomvonalat) hol szük-
séges megváltoztatni.

(15) Mivel az intézkedés az ellenõrzési nyomvonal vál-
tozásával jár, a felelõs vezetõnek kezdeményeznie kell
a Szervezeti és Mûködési Szabályzat mellékletét képezõ
nyomvonal módosítását.

(16) A szabálytalanságok jövõbeni elõfordulását meg-
akadályozó, kockázatát csökkentõ intézkedések végrehaj-
tásáért a hivatali egységek vezetõi a felelõsek. Ennek köré-
ben a (19) pontban foglalt adattartalommal az Ellenõrzési
Osztályt 8 munkanapon belül tájékoztatni kötelesek.

(17) Amennyiben a belsõ ellenõrzés pénzügyi szabály-
talanságot észlelt, illetve annak kezelése ügyében vizsgá-
latot végzett, az Ellenõrzési Osztálynak is kötelessége az
ellenõrzés nyomán született intézkedési terv végrehajtásá-
nak figyelemmel kísérése, illetve szükséges esetben utó-
vizsgálat elvégzése.

A szabálytalanságok felszámolása érdekében tett
intézkedések nyilvántartása

(18) A szabálytalanságok felszámolása érdekében tett
intézkedések összesített nyilvántartása az Ellenõrzési Osz-
tály feladata.

(19) A tárgyévet követõ évre vonatkozó ellenõrzési terv
elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés elvégzése
érdekében e nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a szabálytalanság típusát (bûntetõ-, szabálysértési,
fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó),

b) a szabálytalanság rövid leírását,
c) amennyiben a kapcsolódó eljárás lezárult, annak

eredményét,
d) az érintett(ek) számát, beosztását,
e) az esetleges kár mértékét,
f) a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedé-

sek leírását.

Csekély kockázattal járó szabálytalanság észlelését
követõ szükséges intézkedések

(20) A csekély kockázattal járó szabálytalanság észlelé-
sét követõen a hivatali egység vezetõje a feladat-, hatáskör
és felelõsségi rendnek megfelelõen azonnali intézkedést
hoz a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

(21) A csekély kockázattal járó szabálytalanság eseté-
ben, amennyiben annak elõfordulása nem eseti, illetve fel-
merülése a hivatali egység céljaira, mûködésére nézve ma-
gasabb kockázat-kitettséget jelent, akkor a (16), (17) pont-
ban meghatározottak szerint szükséges eljárni.

Záró rendelkezés

(22) Jelen szabályzat a 2004. évi XXIX. törvény
141. §-ában foglaltakat (a közérdekû kérelmekkel, pana-
szokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokat) nem
érinti.

5. számú melléklet

[Az SZMSZ 6. számú melléklete]

Kockázatkezelési Szabályzat

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
121. §-a, továbbá az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 145/A. §
(1) bekezdése elõírásának megfelelõen a miniszter – a mi-
nisztérium gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira
tekintettel – kialakítja, mûködteti és fejleszti a folyamatba
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épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerét.
Az Ámr. 145/C. § (1) bekezdésének megfelelõen a minisz-
ter a kockázati tényezõk figyelembevételével kockázat-
elemzést végeztet, és kockázatkezelési rendszert mûköd-
tet.

A kockázatkezelési szabályzat a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat melléklete.

A szabályzat célja

(1) A szabályzat a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium (a továbbiakban: minisztérium) kockázatkezelési
folyamatának – kockázat azonosítása, mérése és kezelé-
se – meghatározására szolgál.

(2) A kockázatkezelés révén a hivatali egységek vezetõi
feltárják a kockázatot, illetve megelõzik a kedvezõtlen
esemény vagy folyamat bekövetkeztét.

A szabályzat hatálya

(3) Ezen szabályzat 2007. április 3. napján lép hatályba
és vonatkozik a minisztérium valamennyi hivatali egy-
ségére, tevékenységi területére.

Értelmezõ rendelkezések

(4) E szabályzat alkalmazásában:
a) kockázat: olyan esemény bekövetkezésének lehetõ-

sége, amely lényegi befolyással lehet a célkitûzések meg-
valósítására, illetve hátrányosan érintheti a Minisztérium
és szervezeti egységei mûködését. A kockázat lehet vélet-
lenszerû esemény, hiányos ismeret vagy hiányos infor-
máció;

b) eredendõ kockázat: a megvalósítás során fellépõ
hibák vagy szabálytalanságok elõfordulásának kockázata;

c) ellenõrzési kockázat: a hibákat vagy szabálytalansá-
gokat meg nem elõzõ, illetve fel nem táró, folyamatba be
nem épített ellenõrzési eljárásokból fakadó kockázat;

d) fennmaradó kockázat: az a kockázat, amely a veze-
tés olyan jellegû intézkedései ellenére fennmarad, melye-
ket a nem kívánatos események hatásának és valószínûsé-
gének csökkentése céljából hozott, beleértve a kockázat
kezelésére vonatkozó kontroll tevékenységeket is;

e) kockázatelemzés: az azonosított kockázatok érté-
kelése a szervezetre, célkitûzésekre gyakorolt hatása és a
bekövetkezés valószínûsége, illetve az adott kockázattal
kapcsolatos elképzelhetõ megoldás szerint;

f) kockázatkezelés: az olyan várható események és
helyzetek beazonosítását, értékelését és kézbentartását fel-
ölelõ folyamat, amely megfelelõ biztosítékot nyújt arra
nézve, hogy a szervezet eléri célkitûzéseit;

g) kockázat elhárítása: a kockázatkezelõ a jelentõs
kockázatot tartalmazó tevékenység vagy folyamat meg-
szüntetésérõl intézkedik. Kizárólag olyan tevékenységek

és folyamatok vonatkozásában merülhet fel, melyet a szer-
vezeti egység döntés alapján végez;

h) kockázat eltûrése: annak figyelembevétele, hogy
bizonyos – csekély mértékû és jelentõségû – kockázatok-
kal kapcsolatosan a szükséges intézkedés költségei és rá-
fordításai aránytalan többletterhet jelentenek az intézke-
dés hasznosságával szemben, és emiatt az adott kockázat-
tal kapcsolatosan nem történik intézkedés;

i) kockázatok megosztása: a kockázat bekövetkezése
miatt felmerült hátrányok, valamint a kockázatot rejtõ
folyamatok tevékenységek, illetve azok egy részének kül-
sõ szervezetre való áthárítása;

j) kontroll: a vezetés, a felsõ vezetés, illetve a szervezet
érdekeltjeinek minden olyan intézkedése, amely arra irá-
nyul, hogy kezelje a kockázatokat és növelje annak való-
színûségét, hogy az általános célokat és a részletes célkitû-
zéseket elérik;

k) kontroll eljárások: szabályzatok, eljárások és tevé-
kenységek, amelyek a kontroll rendszer részei, és amelyek
biztosítják, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatá-
rozott kockázat a tûréshatárok között maradjon;

l) kockázati lajstrom: az azonosított kockázatok szer-
vezetre, célkitûzésekre gyakorolt hatása és a bekövetkezés
valószínûsége alapján meghatározott sorrendje;

m) elfogadható kockázati szint: azon kockázatok köre,
melyek vonatkozásában nem szükséges intézkedés megté-
tele; idetartoznak az alacsony besorolású kockázatok, va-
lamint a közepes (mérsékelt) besorolású kockázatok közül
azok, melyek esetében a bekövetkezés valószínûsége
magas, a bekövetkezés esetén okozott kár, hátrány mérté-
ke azonban alacsony, és a velük kapcsolatos intézkedés
ráfordítása aránytalan többletterhet jelent az intézkedés
hasznosságával szemben.

A kockázatkezelési felelõsség

(5) Az egyes tevékenységek/területek kockázatkezelési
feladataiért a hivatali egységek vezetõi a felelõsek. A ve-
zetõk tevékenységi köre ennek megfelelõen, magában fog-
lalja a kockázatkezelési feladatokat.

A kockázatkezelési hatókör

(6) A kockázatkezelõ felelõssége és kötelessége az álta-
la vezetett hivatali egységre vonatkozóan az ügyrend
kialakítása, feladatai végrehajtása és ennek folyamatába
épített ellenõrzése során a kockázati tényezõk, -elemek
azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínûsí-
tése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.

A kockázatkezelés idõtartama

(7) A kockázatkezelési tevékenység a szervezet, illetve
a tevékenység kialakítására, nyilvántartására, adott évi fel-
adatellátás beindítására irányuló döntés.
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(8) A költségvetési év során a tevékenység szabályait
a kockázatok változásaival összhangba kell hozni.

A kockázat azonosítása

(9) A kockázat azonosító tevékenység annak megállapí-
tása, hogy melyek a minisztérium célkitûzéseit veszélyez-
tetõ eredendõ- és ellenõrzési kockázatok.

(10) Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység
jellege. A kockázatok tényleges beazonosítását a kocká-
zatkezelõ végzi.

(11) A kockázat azonosítása során a kockázatkezelõ fel-
méri, hogy mi jelenthet kockázatot az adott területen.

(12) A kockázatok azonosítását az ellenõrzési nyomvo-
nal felhasználásával, azzal összhangban szükséges elvé-
gezni.

A kockázat elemzése

(13) A kockázat elemzése során a kockázatkezelõ meg-
állapítja, hogy az egyes kockázatok bekövetkezésének
valószínûsége alacsony, közepes vagy magas, illetve meg-
határozza, hogy a bekövetkezés esetén okozott kár, hát-
rány mértéke alacsony, közepes vagy magas.

(14) A kockázatkezelõ a kockázat elemzésének eredmé-
nye alapján állítja össze a kockázati lajstromot.

Az azonosított kockázatokkal összefüggésben
végrehajtandó intézkedések

(A kockázatok kezelése)

(15) A kockázati lajstrom sorrendjével összefüggésben
meghatározza, milyen intézkedéseket szükséges elvégezni.

(16) Az elvégzendõ intézkedés irányulhat a kockázat
elhárítására, eltûrésére, megosztására, mérséklésére és
kiküszöbölésére.

(17) A kockázatkezelési eljárások kialakítása és meg-
választása során a hatékonyságot, a gazdaságosságot is
kritériumként kell kezelni.

(18) A kockázatkezelési esetek vonatkozásában a koc-
kázatkezelõ szükség esetén javaslatot tesz az egyes tevé-
kenységek szabályozásának korszerûsítésére.

(19) Amennyiben az intézkedés az ellenõrzési nyomvo-
nal módosulását eredményezi, a kockázatkezelõ intéz-
kedik a módosítás Szervezeti Mûködési Szabályzatban
történõ átvezetésérõl.

(20) A kockázatok kezelése érdekében javasolt intézke-
dések végrehajtásáért, beépüléséért a kockázatkezelõk
felelõsek.

A kockázatok és intézkedések nyilvántartása

(21) A hivatali egységek a kockázatokról és a tervezett
intézkedésekrõl készített kimutatásaikat minden év no-
vember 15-ig megküldik az Ellenõrzési Osztály részére.

(22) A tervezett intézkedésekrõl szóló kimutatással egy-
idejûleg megküldik az Ellenõrzési Osztálynak a tárgyév-
ben tett intézkedéseikrõl, az elõzõ évben azonosított koc-
kázatok változásáról készített beszámolójukat. Ezek
összesített elemzése a minisztérium éves ellenõrzési tervé-
nek egyik pillére.

(23) A belsõ ellenõrzési vezetõ évente jelentést készít
a miniszter számára a kockázat kezelõinek a kockázatok
csökkentés érdekében tett intézkedései eredményeirõl.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. §
(1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek
sorszámát teszi közzé:
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145684G
476120E
251217F
462869D
818526B
281511E
692913B
349152F
903199D
668992D
301444D
274015B
043331E
343035C
839796A
053610E
879118C
703270E
200060G
828235F
389906G
274041C
838004F
142962D
315909F
779519C
732800D
832775A
261584C
584654G
034632B
371754G
574155D
316570B
096886E
877054F
879804E
370157D
726493C
094038C
133101E
805442B
308345C

376451D
731986C
729368A
657667D
420444A
916627D
256434D
356204A
107669B
441917F
307316E
725856C
624331A
772352C
021269A
849002B
378148A
384012F
466830C
982021F
645626F
221934F
673876D
001273G
947507A
375936E
796312C
589688B
159898A
233173F
577342C
543684D
020307B
476073E
101299A
159710B
977985D
547098F
576305C
815490G
911187D
353693C
273113A

855073E
148322E
784587F
930766E
476098E
311832B
243229C
455817G
403637C
389979B
238759D
170461A
091899B
455951F
648208F
846953B
153571G
153774G
242766F
293864D
331140B
638944C
688743D
181047G
482973E
825408F
133622C
841768A
939810D
137633E
596745F
799019A
688424D
220271F
536780D
436382E
048508G
113605D
873375E
171684B
798919E
038372D
625471F

163441F
401044C
398677C
741729D
948047C
215708F
473190F
415971C
377108A
345608B
038783E
903938G
537053B
386386G
678522F
743668E
961088E
693267E
426104B
946972D
795389A
414180C
714957E
385618D
841468A
413937D
617819E
944294B
489827C
218918E
860291E
505324C
691790D
779731C
321816C
327457B
048593F
626404B
084176B
224444F
222625A
911198A
920253F

052887H
706330F
889656A
646890D
670155D
426961D
887434C
871872B
084217F
458067D
199125A
691094F
355940F
484135F
454592F
292877B
624400D
357982C
082614B
937127A
781450A
717444D
331874G
900577E
120920D
278244D
146479B
217409A
859280D
761150A
498507F
435582E
045460C
017593E
543227E
060656D
026352E
981993F
530866B
844029A
107041A
185869F
239402C

052974D
926413C
961866E
076435A
925908B
375587E
375487E
311073G
506348F
569808D
548187A
221209E
221204E
221211E
038677G
855437G
629586C
873635A
681591E
108154D
076044C
012157D
794537F
442954D
618810A
146770D
998129C
445579A
172981C
768326D
900266D
635785B
908711F
862633C
819459G
543378D
089088G
547398A
659886A
479131D
686205A

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1139 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.




