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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi V.
tör vény

a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokról  szóló 

Stockholmi Egyezmény kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ
anya gok ról  szóló, Stock holm ban, 2001. má jus 24-én el fo -
ga dott Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ 
ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § Az Egyez mény an gol nyel vû hi te les szö ve ge és an -
nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT
ORGANIC POLLUTANTS

The Parties to this Convention,
Recognizing that persistent organic pollutants possess

toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are
transported, through air, water and migratory species,
across international boundaries and deposited far from
their place of release, where they accumulate in terrestrial
and aquatic ecosystems,

Aware of the health concerns, especially in developing
countries, resulting from local exposure to persistent
organic pollutants, in particular impacts upon women and,
through them, upon future generations,

Acknowledging that the Arctic ecosystems and
indigenous communities are particularly at risk because of
the biomagnification of persistent organic pollutants and
that contamination of their traditional foods is a public
health issue,

Conscious of the need for global action on persistent
organic pollutants,

Mindful of decision 19/13 C of 7 February 1997 of the
Governing Council of the United Nations Environment
Programme to initiate international action to protect
human health and the environment through measures
which will reduce and/or eliminate emissions and
discharges of persistent organic pollutants,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 18-i  ülés nap ján fo gad ta el.

Recalling the pertinent provisions of the relevant
international environmental conventions, especially the
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides in International Trade, and the Basel
Convention on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and their Disposal including the
regional agreements developed within the framework of
its Article 11,

Recalling also the pertinent provisions of the Rio
Declaration on Environment and Development and
Agenda 21,

Acknowledging that precaution underlies the concerns
of all the Parties and is embedded within this Convention,

Recognizing that this Convention and other
international agreements in the field of trade and the
environment are mutually supportive,

Reaffirming that States have, in accordance with the
Charter of the United Nations and the principles of
international law, the sovereign right to exploit their own
resources pursuant to their own environmental and
developmental policies, and the responsibility to ensure
that activities within their jurisdiction or control do not
cause damage to the environment of other States or of
areas beyond the limits of national jurisdiction,

Taking into account the circumstances and particular
requirements of developing countries, in particular the
least developed among them, and countries with
economies in transition, especially the need to strengthen
their national capabilities for the management of
chemicals, including through the transfer of technology,
the provision of financial and technical assistance and the
promotion of cooperation among the Parties,

Taking full account of the Programme of Action for the
Sustainable Development of Small Island Developing
States, adopted in Barbados on 6 May 1994,

Noting the respective capabilities of developed and
developing countries, as well as the common but
differentiated responsibilities of States as set forth in
Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and
Development,

Recognizing the important contribution that the private
sector and non-governmental organizations can make to
achieving the reduction and/or elimination of emissions
and discharges of persistent organic pollutants,

Underlining the importance of manufacturers of
persistent organic pollutants taking responsibility for
reducing adverse effects caused by their products and for
providing information to users, Governments and the
public on the hazardous properties of those chemicals,

Conscious of the need to take measures to prevent
adverse effects caused by persistent organic pollutants at
all stages of their life cycle,

Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on
Environment and Development which states that national
authorities should endeavour to promote the
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internalization of environmental costs and the use of
economic instruments, taking into account the approach
that the polluter should, in principle, bear the cost of
pollution, with due regard to the public interest and
without distorting international trade and investment,

Encouraging Parties not having regulatory and
assessment schemes for pesticides and industrial
chemicals to develop such schemes,

Recognizing the importance of developing and using
environmentally sound alternative processes and
chemicals,

Determined to protect human health and the
environment from the harmful impacts of persistent
organic pollutants,
Have ag re ed as fol lows:

Article 1

Objective

Mindful of the precautionary approach as set forth in
Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and
Development, the objective of this Convention is to
protect human health and the environment from persistent
organic pollutants.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:
(a) „Party” means a State or regional economic

integration organization that has consented to be bound by
this Convention and for which the Convention is in force;

(b) „Regional economic integration organization”
means an organization constituted by sovereign States of a
given region to which its member States have transferred
competence in respect of matters governed by this
Convention and which has been duly authorized, in
accordance with its internal procedures, to sign, ratify,
accept, approve or accede to this Convention;

(c) „Parties present and voting” means Parties present
and casting an affirmative or negative vote.

Article 3

Measures to reduce or eliminate releases from
intentional production and use

1. Each Party shall:
(a) Prohibit and/or take the legal and administrative

measures necessary to eliminate:
(i) Its production and use of the chemicals listed in

Annex A subject to the provisions of that Annex; and

(ii) Its import and export of the chemicals listed in
Annex A in accordance with the provisions of paragraph 2; 
and

(b) Restrict its production and use of the chemicals
listed in Annex B in accordance with the provisions of that
Annex.

2. Each Party shall take measures to ensure:
(a) That a chemical listed in Annex A or Annex B is

imported only:
(i) For the purpose of environmentally sound disposal as 

set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; or
(ii) For a use or purpose which is permitted for that Party 

under Annex A or Annex B;
(b) That a chemical listed in Annex A for which any

production or use specific exemption is in effect or a
chemical listed in Annex B for which any production or
use specific exemption or acceptable purpose is in effect,
taking into account any relevant provisions in existing
international prior informed consent instruments, is
exported only:

(i) For the purpose of environmentally sound disposal as 
set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;

(ii) To a Party which is permitted to use that chemical
under Annex A or Annex B; or

(iii) To a State not Party to this Convention which has
provided an annual certification to the exporting Party.
Such certification shall specify the intended use of the
chemical and include a statement that, with respect to that
chemical, the importing State is committed to:

a. Pro tect hu man he alth and the en vi ron ment by ta king
the ne ces sa ry me a su res to mi ni mi ze or pre vent
releases;

b. Comply with the pro vi si ons of pa rag raph 1 of Ar tic le
6; and

c. Comply, whe re app rop ri a te, with the pro vi si ons of
pa rag raph 2 of Part II of An nex B.
The cer ti fi ca ti on shall also inc lu de any app rop ri a te
sup por ting do cu men ta ti on, such as le gis la ti on,
re gu la to ry inst ru ments, or ad mi nist ra ti ve or po li cy
gu i de li nes. The ex port ing Party shall trans mit the
cer ti fi ca ti on to the Secretariat within sixty days of
receipt.

(c) That a chemical listed in Annex A, for which
production and use specific exemptions are no longer in
effect for any Party, is not exported from it except for the
purpose of environmentally sound disposal as set forth in
paragraph 1 (d) of Article 6;

(d) For the purposes of this paragraph, the term „State
not Party to this Convention” shall include, with respect to
a particular chemical, a State or regional economic
integration organization that has not agreed to be bound by 
the Convention with respect to that chemical.

3. Each Party that has one or more regulatory and
assessment schemes for new pesticides or new industrial
chemicals shall take measures to regulate with the aim of
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preventing the production and use of new pesticides or
new industrial chemicals which, taking into consideration
the criteria in paragraph 1 of Annex D, exhibit the
characteristics of persistent organic pollutants.

4. Each Party that has one or more regulatory and
assessment schemes for pestic ides or industrial chemicals
shall, where appropriate, take into consideration within
these schemes the criteria in paragraph 1 of Annex D when
conducting assessments of pesticides or industrial
chemicals currently in use.

5. Except as otherwise provided in this Convention,
paragraphs 1 and 2 shall not apply to quantities of a
chemical to be used for laboratory-scale research or as a
reference standard.

6. Any Party that has a specific exemption in
accordance with Annex A or a specific exemption or an
acceptable purpose in accordance with Annex B shall take
appropriate measures to ensure that any production or use
under such exemption or purpose is carried out in a manner 
that prevents or minimizes human exposure and release
into the environment. For exempted uses or acceptable
purposes that involve intentional release into the
environment under conditions of normal use, such release
shall be to the minimum extent necessary, taking into
account any applicable standards and guidelines.

Article 4

Register of specific exemptions

1. A Register is hereby established for the purpose of
identifying the Parties that have specific exemptions listed
in Annex A or Annex B. It shall not identify Parties that
make use of the provisions in Annex A or Annex B that
may be exercised by all Parties. The Register shall be
maintained by the Secretariat and shall be available to the
public.

2. The Register shall include:

(a) A list of the types of specific exemptions reproduced
from Annex A and Annex B;

(b) A list of the Parties that have a specific exemption
listed under Annex A or Annex B; and

(c) A list of the expiry dates for each registered specific
exemption.

3. Any State may, on becoming a Party, by means of a
notification in writing to the Secretariat, register for one or
more types of specific exemptions listed in Annex A or
Annex B.

4. Unless an earlier date is indicated in the Register by a 
Party, or an extension is granted pursuant to paragraph 7,
all registrations of specific exemptions shall expire five

years after the date of entry into force of this Convention
with respect to a particular chemical.

5. At its first meeting, the Conference of the Parties
shall decide upon its review process for the entries in the
Register.

6. Prior to a review of an entry in the Register, the Party
concerned shall submit a report to the Secretariat justifying 
its continuing need for registration of that exemption. The
report shall be circulated by the Secretariat to all Parties.
The review of a registration shall be carried out on the
basis of all available information. Thereupon, the
Conference of the Parties may make such
recommendations to the Party concerned as it deems
appropriate.

7. The Conference of the Parties may, upon request
from the Party concerned, decide to extend the expiry date
of a specific exemption for a period of up to five years. In
making its decision, the Conference of the Parties shall
take due account of the special circumstances of the
developing country Parties and Parties with economies in
transition.

8. A Party may, at any time, withdraw an entry from the 
Register for a specific exemption upon written notification 
to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the
date specified in the notification.

9. When there are no longer any Parties registered for a
particular type of specific exemption, no new registrations
may be made with respect to it.

Article 5

Measures to reduce or eliminate releases from
unintentional production

Each Party shall at a minimum take the following
measures to reduce the total releases derived from
anthropogenic sources of each of the chemicals listed in
Annex C, with the goal of their continuing minimization
and, where feasible, ultimate elimination:

(a) Develop an action plan or, where appropriate, a
regional or subregional action plan within two years of the
date of entry into force of this Convention for it, and
subsequently implement it as part of its implementation
plan specified in Article 7, designed to identify,
characterize and address the release of the chemicals listed
in Annex C and to facilitate implementation of
subparagraphs (b) to (e). The action plan shall include the
following elements:

(i) An evaluation of current and projected releases,
including the development and maintenance of source
inventories and release estimates, taking into
consideration the source categories identified in Annex C;
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(ii) An evaluation of the efficacy of the laws and
policies of the Party relating to the management of such
releases;

(iii) Strategies to meet the obligations of this paragraph,
taking into account the evaluations in (i) and (ii);

(iv) Steps to promote education and training with regard 
to, and awareness of, those strategies;

(v) A review every five years of those strategies and of
their success in meeting the obligations of this paragraph;
such reviews shall be included in reports submitted
pursuant to Article 15;

(vi) A schedule for implementation of the action plan,
including for the strategies and measures identified
therein;

(b) Promote the application of available, feasible and
practical measures that can expeditiously achieve a
realistic and meaningful level of release reduction or
source elimination;

(c) Promote the development and, where it deems
appropriate, require the use of substitute or modified
materials, products and processes to prevent the formation
and release of the chemicals listed in Annex C, taking into
consideration the general guidance on prevention and
release reduction measures in Annex C and guidelines to
be adopted by decision of the Conference of the Parties;

(d) Promote and, in accordance with the implementation 
schedule of its action plan, require the use of best available 
techniques for new sources within source categories which 
a Party has identified as warranting such action in its
action plan, with a particular initial focus on source
categories identified in Part II of Annex C. In any case, the
requirement to use best available techniques for new
sources in the categories listed in Part II of that Annex
shall be phased in as soon as practicable but no later than
four years after the entry into force of the Convention for
that Party. For the identified categories, Parties shall
promote the use of best environmental practices. When
applying best available techniques and best environmental
practices, Parties should take into consideration the
general guidance on prevention and release reduction
measures in that Annex and guidelines on best available
techniques and best environmental practices to be adopted
by decision of the Conference of the Parties;

(e) Promote, in accordance with its action plan, the use
of best available techniques and best environmental
practices:

(i) For existing sources, within the source categories
listed in Part II of Annex C and within source categories
such as those in Part III of that Annex; and

(ii) For new sources, within source categories such as
those listed in Part III of Annex C which a Party has not
addressed under subparagraph (d).

When applying best available techniques and best
environmental practices, Parties should take into
consideration the general guidance on prevention and
release reduction measures in Annex C and guidelines on

best available techniques and best environmental practices 
to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

(f) For the purposes of this paragraph and Annex C:

(i) „Best available techniques” means the most effective 
and advanced stage in the development of activities and
their methods of operation which indicate the practical
suitability of particular techniques for providing in
principle the basis for release limitations designed to
prevent and, where that is not practicable, generally to
reduce releases of chemicals listed in Part I of Annex C and 
their impact on the environment as a whole. In this regard:

(ii) „Techniques” includes both the technology used and 
the way in which the installation is designed, built,
maintained, operated and decommissioned;

(iii) „Available” techniques means those techniques that 
are accessible to the operator and that are developed on a
scale that allows implementation in the relevant industrial
sector, under economically and technically viable
conditions, taking into consideration the costs and
advantages; and

(iv) „Best” means most effective in achieving a high
general level of protection of the environment as a whole;

(v) „Best environmental practices” means the
application of the most appropriate combination of
environmental control measures and strategies;

(vi) „New source” means any source of which the
construction or substantial modification is commenced at
least one year after the date of:

a. Ent ry into for ce of this Con ven ti on for the Party
con cer ned; or

b. Ent ry into for ce for the Party con cer ned of an
amend ment to An nex C whe re the so ur ce be co mes
sub ject to the pro vi si ons of this Con ven ti on only by
vir tue of that amendment.

(g) Release limit values or performance standards may
be used by a Party to fulfill its commitments for best
available techniques under this paragraph.

Article 6

Measures to reduce or eliminate releases from stockpiles 
and wastes

1. In order to ensure that stockpiles consisting of or
containing chemicals listed either in Annex A or Annex B
and wastes, including products and articles upon
becoming wastes, consisting of, containing or
contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C,
are managed in a manner protective of human health and
the environment, each Party shall:

(a) Develop appropriate strategies for identifying:

(i) Stockpiles consisting of or containing chemicals
listed either in Annex A or Annex B; and
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(ii) Products and articles in use and wastes consisting of, 
containing or contaminated with a chemical listed in
Annex A, B or C;

(b) Identify, to the extent practicable, stockpiles
consisting of or containing chemicals listed either in
Annex A or Annex B on the basis of the strategies referred
to in subparagraph (a);

(c) Manage stockpiles, as appropriate, in a safe, efficient 
and environmentally sound manner. Stockpiles of
chemicals listed either in Annex A or Annex B, after they
are no longer allowed to be used according to any specific
exemption specified in Annex A or any specific exemption 
or acceptable purpose specified in Annex B, except
stockpiles which are allowed to be exported according to
paragraph 2 of Article 3, shall be deemed to be waste and
shall be managed in accordance with subparagraph (d);

(d) Take appropriate measures so that such wastes,
including products and articles upon becoming wastes,
are:

(i) Handled, collected, transported and stored in an
environmentally sound manner;

(ii) Disposed of in such a way that the persistent organic
pollutant content is destroyed or irreversibly transformed
so that they do not exhibit the characteristics of persistent
organic pollutants or otherwise disposed of in an
environmentally sound manner when destruction or
irreversible transformation does not represent the
environmentally preferable option or the persistent
organic pollutant content is low, taking into account
international rules, standards, and guidelines, including
those that may be developed pursuant to paragraph 2, and
relevant global and regional regimes governing the
management of hazardous wastes;

(iii) Not permitted to be subjected to disposal operations 
that may lead to recovery, recycling, reclamation, direct
reuse or alternative uses of persistent organic pollutants;
and

(iv) Not transported across international boundaries
without taking into account relevant international rules,
standards and guidelines;

(e) Endeavour to develop appropriate strategies for
identifying sites contaminated by chemicals listed in
Annex A, B or C; if remediation of those sites is
undertaken it shall be performed in an environmentally
sound manner.

2. The Conference of the Parties shall cooperate closely 
with the appropriate bodies of the Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and their Disposal to, inter alia:

(a) Establish levels of destruction and irreversible
transformation necessary to ensure that the characteristics
of persistent organic pollutants as specified in paragraph 1
of Annex D are not exhibited;

(b) Determine what they consider to be the methods that
constitute environmentally sound disposal referred to
above; and

(c) Work to establish, as appropriate, the concentration
levels of the chemicals listed in Annexes A, B and C in
order to define the low persistent organic pollutant content
referred to in paragraph 1 (d)(ii).

Article 7

Implementation plans

1. Each Party shall:

(a) Develop and endeavour to implement a plan for the
implementation of its obligations under this Convention;

(b) Transmit its implementation plan to the Conference
of the Parties within two years of the date on which this
Convention enters into force for it; and

(c) Review and update, as appropriate, its
implementation plan on a periodic basis and in a manner to 
be specified by a decision of the Conference of the Parties.

2. The Parties shall, where appropriate, cooperate
directly or through global, regional and subregional
organizations, and consult their national stakeholders,
including women’s groups and groups involved in the
health of children, in order to facilitate the development,
implementation and updating of their implementation
plans.

3. The Parties shall endeavour to utilize and, where
necessary, establish the means to integrate national
implementation plans for persistent organic pollutants in
their sustainable development strategies where
appropriate.

Article 8

Listing of chemicals in Annexes A, B and C

1. A Party may submit a proposal to the Secretariat for
listing a chemical in Annexes A, B and/or C. The proposal
shall contain the information specified in Annex D. In
developing a proposal, a Party may be assisted by other
Parties and/or by the Secretariat.

2. The Secretariat shall verify whether the proposal
contains the information specified in Annex D. If the
Secretariat is satisfied that the proposal contains the
information so specified, it shall forward the proposal to
the Persistent Organic Pollutants Review Committee.

3. The Committee shall examine the proposal and
apply the screening criteria specified in Annex D in a
flexible and transparent way, taking all information
provided into account in an integrative and balanced
manner.
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4. If the Committee decides that:
(a) It is satisfied that the screening criteria have been

fulfilled, it shall, through the Secretariat, make the
proposal and the evaluation of the Committee available to
all Parties and observers and invite them to submit the
information specified in Annex E; or

(b) It is not satisfied that the screening criteria have been 
fulfilled, it shall, through the Secretariat, inform all Parties
and observers and make the proposal and the evaluation of
the Committee available to all Parties and the proposal
shall be set aside.

5. Any Party may resubmit a proposal to the Committee 
that has been set aside by the Committee pursuant to
paragraph 4. The resubmission may include any concerns
of the Party as well as a justification for additional
consideration by the Committee. If, following this
procedure, the Committee again sets the proposal aside,
the Party may challenge the decision of the Committee and 
the Conference of the Parties shall consider the matter at
its next session. The Conference of the Parties may decide,
based on the screening criteria in Annex D and taking into
account the evaluation of the Committee and any
additional information provided by any Party or observer,
that the proposal should proceed.

6. Where the Committee has decided that the screening
criteria have been fulfilled, or the Conference of the
Parties has decided that the proposal should proceed, the
Committee shall further review the proposal, taking into
account any relevant additional information received, and
shall prepare a draft risk profile in accordance with
Annex E. It shall, through the Secretariat, make that draft
available to all Parties and observers, collect technical
comments from them and, taking those comments into
account, complete the risk profile.

7. If, on the basis of the risk profile conducted in
accordance with Annex E, the Committee decides:

(a) That the chemical is likely as a result of its
long-range environmental transport to lead to significant
adverse human health and/or environmental effects such
that global action is warranted, the proposal shall proceed.
Lack of full scientific certainty shall not prevent the
proposal from proceeding. The Committee shall, through
the Secretariat, invite information from all Parties and
observers relating to the considerations specified in
Annex F. It shall then prepare a risk management
evaluation that includes an analysis of possible control
measures for the chemical in accordance with that
Annex; or

(b) That the proposal should not proceed, it shall,
through the Secretariat, make the risk profile available to
all Parties and observers and set the proposal aside.

8. For any proposal set aside pursuant to paragraph 7
(b), a Party may request the Conference of the Parties to
consider instructing the Committee to invite additional

information from the proposing Party and other Parties
during a period not to exceed one year. After that period
and on the basis of any information received, the
Committee shall reconsider the proposal pursuant to
paragraph 6 with a priority to be decided by the
Conference of the Parties. If, following this procedure, the
Committee again sets the proposal aside, the Party may
challenge the decision of the Committee and the
Conference of the Parties shall consider the matter at its
next session. The Conference of the Parties may decide,
based on the risk profile prepared in accordance with
Annex E and taking into account the evaluation of the
Committee and any additional information provided by
any Party or observer, that the proposal should proceed. If
the Conference of the Parties decides that the proposal
shall proceed, the Committee shall then prepare the risk
management evaluation.

9. The Committee shall, based on the risk profile
referred to in paragraph 6 and the risk management
evaluation referred to in paragraph 7 (a) or paragraph 8,
recommend whether the chemical should be considered by 
the Conference of the Parties for listing in Annexes A, B
and/or C. The Conference of the Parties, taking due
account of the recommendations of the Committee,
including any scientific uncertainty, shall decide, in a
precautionary manner, whether to list the chemical, and
specify its related control measures, in Annexes A, B
and/or C.

Article 9

Information exchange

1. Each Party shall facilitate or undertake the exchange
of information relevant to:

(a) The reduction or elimination of the production, use
and release of persistent organic pollutants; and

(b) Alternatives to persistent organic pollutants,
including information relating to their risks as well as to
their economic and social costs.

2. The Parties shall exchange the information referred
to in paragraph 1 directly or through the Secretariat.

3. Each Party shall designate a national focal point for
the exchange of such information.

4. The Secretariat shall serve as a clearing-house
mechanism for information on persistent organic
pollutants, including information provided by Parties,
intergovernmental organizations and nongovernmental
organizations.

5. For the purposes of this Convention, information on
health and safety of humans and the environment shall not
be regarded as confidential. Parties that exchange other
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information pursuant to this Convention shall protect any
confidential information as mutually agreed.

Article 10

Public information, awareness and education

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and
facilitate:

(a) Awareness among its policy and decision makers
with regard to persistent organic pollutants;

(b) Provision to the public of all available information
on persistent organic pollutants, taking into account
paragraph 5 of Article 9;

(c) Development and implementation, especially for
women, children and the least educated, of educational
and public awareness programmes on persistent organic
pollutants, as well as on their health and environmental
effects and on their alternatives;

(d) Public participation in addressing persistent organic
pollutants and their health and environmental effects and
in developing adequate responses, including opportunities
for providing input at the national level regarding
implementation of this Convention;

(e) Training of workers, scientists, educators and
technical and managerial personnel;

(f) Development and exchange of educational and
public awareness materials at the national and
international levels; and

(g) Development and implementation of education and
training programmes at the national and international
levels.

2. Each Party shall, within its capabilities, ensure that
the public has access to the public information referred to
in paragraph 1 and that the information is kept up-to-date.

3. Each Party shall, within its capabilities, encourage
industry and professional users to promote and facilitate
the provision of the information referred to in paragraph 1
at the national level and, as appropriate, subregional,
regional and global levels.

4. In providing information on persistent organic
pollutants and their alternatives, Parties may use safety
data sheets, reports, mass media and other means of
communication, and may establish information centres at
national and regional levels.

5. Each Party shall give sympathetic consideration to
developing mechanisms, such as pollutant release and
transfer registers, for the collection and dissemination of
information on estimates of the annual quantities of the
chemicals listed in Annex A, B or C that are released or
disposed of.

Article 11

Research, development and monitoring

1. The Parties shall, within their capabilities, at the
national and international levels, encourage and/or
undertake appropriate research, development, monitoring
and cooperation pertaining to persistent organic pollutants
and, where relevant, to their alternatives and to candidate
persistent organic pollutants, including on their:

(a) Sources and releases into the environment;
(b) Presence, levels and trends in humans and the

environment;
(c) Environmental transport, fate and transformation;
(d) Effects on human health and the environment;
(e) Socio-economic and cultural impacts;
(f) Release reduction and/or elimination; and
(g) Harmonized methodologies for making inventories

of generating sources and analytical techniques for the
measurement of releases.

2. In undertaking action under paragraph 1, the Parties
shall, within their capabilities:

(a) Support and further develop, as appropriate,
international programmes, networks and organizations
aimed at defining, conducting, assessing and financing
research, data collection and monitoring, taking into
account the need to minimize duplication of effort;

(b) Support national and international efforts to
strengthen national scientific and technical research
capabilities, particularly in developing countries and
countries with economies in transition, and to promote
access to, and the exchange of, data and analyses;

(c) Take into account the concerns and needs,
particularly in the field of financial and technical
resources, of developing countries and countries with
economies in transition and cooperate in improving their
capability to participate in the efforts referred to in
subparagraphs (a) and (b);

(d) Undertake research work geared towards alleviating
the effects of persistent organic pollutants on reproductive
health;

(e) Make the results of their research, development and
monitoring activities referred to in this paragraph
accessible to the public on a timely and regular basis; and

(f) Encourage and/or undertake cooperation with regard 
to storage and maintenance of information generated from
research, development and monitoring.

Article 12

Technical assistance

1. The Parties recognize that rendering of timely and
appropriate technical assistance in response to requests
from developing country Parties and Parties with
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economies in transition is essential to the successful
implementation of this Convention.

2. The Parties shall cooperate to provide timely and
appropriate technical assistance to developing country
Parties and Parties with economies in transition, to assist
them, taking into account their particular needs, to develop 
and strengthen their capacity to implement their
obligations under this Convention.

3. In this regard, technical assistance to be provided by
developed country Parties, and other Parties in accordance
with their capabilities, shall include, as appropriate and as
mutually agreed, technical assistance for
capacity-building relating to implementation of the
obligations under this Convention. Further guidance in
this regard shall be provided by the Conference of the
Parties.

4. The Parties shall establish, as appropriate,
arrangements for the purpose of providing technical
assistance and promoting the transfer of technology to
developing country Parties and Parties with economies in
transition relating to the implementation of this
Convention. These arrangements shall include regional
and subregional centres for capacity-building and transfer
of technology to assist developing country Parties and
Parties with economies in transition to fulfil their
obligations under this Convention. Further guidance in
this regard shall be provided by the Conference of the
Parties.

5. The Parties shall, in the context of this Article, take
full account of the specific needs and special situation of
least developed countries and small island developing
states in their actions with regard to technical assistance.

Article 13

Financial resources and mechanisms

1. Each Party undertakes to provide, within its
capabilities, financial support and incentives in respect of
those national activities that are intended to achieve the
objective of this Convention in accordance with its
national plans, priorities and programmes.

2. The developed country Parties shall provide new and 
additional financial resources to enable developing
country Parties and Parties with economies in transition to
meet the agreed full incremental costs of implementing
measures which fulfill their obligations under this
Convention as agreed between a recipient Party and an
entity participating in the mechanism described in
paragraph 6. Other Parties may also on a voluntary basis
and in accordance with their capabilities provide such
financial resources. Contributions from other sources
should also be encouraged. The implementation of these

commitments shall take into account the need for
adequacy, predictability, the timely flow of funds and the
importance of burden sharing among the contributing
Parties.

3. Developed country Parties, and other Parties in
accordance with their capabilities and in accordance with
their national plans, priorities and programmes, may also
provide and developing country Parties and Parties with
economies in transition avail themselves of financial
resources to assist in their implementation of this
Convention through other bilateral, regional and
multilateral sources or channels.

4. The extent to which the developing country Parties
will effectively implement their commitments under this
Convention will depend on the effective implementation
by developed country Parties of their commitments under
this Convention relating to financial resources, technical
assistance and technology transfer. The fact that
sustainable economic and social development and
eradication of poverty are the first and overriding priorities 
of the developing country Parties will be taken fully into
account, giving due consideration to the need for the
protection of human health and the environment.

5. The Parties shall take full account of the specific
needs and special situation of the least developed countries 
and the small island developing states in their actions with
regard to funding.

6. A mechanism for the provision of adequate and
sustainable financial resources to developing country
Parties and Parties with economies in transition on a grant
or concessional basis to assist in their implementation of
the Convention is hereby defined. The mechanism shall
function under the authority, as appropriate, and guidance
of, and be accountable to the Conference of the Parties for
the purposes of this Convention. Its operation shall be
entrusted to one or more entities, including existing
international entities, as may be decided upon by the
Conference of the Parties. The mechanism may also
include other entities providing multilateral, regional and
bilateral financial and technical assistance. Contributions
to the mechanism shall be additional to other financial
transfers to developing country Parties and Parties with
economies in transition as reflected in, and in accordance
with, paragraph 2.

7. Pursuant to the objectives of this Convention and
paragraph 6, the Conference of the Parties shall at its first
meeting adopt appropriate guidance to be provided to the
mechanism and shall agree with the entity or entities
participating in the financial mechanism upon
arrangements to give effect thereto. The guidance shall
address, inter alia:

(a) The determination of the policy, strategy and
programme priorities, as well as clear and detailed criteria
and guidelines regarding eligibility for access to and
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utilization of financial resources including monitoring and
evaluation on a regular basis of such utilization;

(b) The provision by the entity or entities of regular
reports to the Conference of the Parties on adequacy and
sustainability of funding for activities relevant to the
implementation of this Convention;

(c) The promotion of multiple-source funding
approaches, mechanisms and arrangements;

(d) The modalities for the determination in a predictable 
and identifiable manner of the amount of funding
necessary and available for the implementation of this
Convention, keeping in mind that the phasing out of
persistent organic pollutants might require sustained
funding, and the conditions under which that amount shall
be periodically reviewed; and

(e) The modalities for the provision to interested Parties
of assistance with needs assessment, information on
available sources of funds and on funding patterns in order
to facilitate coordination among them.

8. The Conference of the Parties shall review, not later
than its second meeting and thereafter on a regular basis,
the effectiveness of the mechanism established under this
Article, its ability to address the changing needs of the
developing country Parties and Parties with economies in
transition, the criteria and guidance referred to in
paragraph 7, the level of funding as well as the
effectiveness of the performance of the institutional
entities entrusted to operate the financial mechanism. It
shall, based on such review, take appropriate action, if
necessary, to improve the effectiveness of the mechanism,
including by means of recommendations and guidance on
measures to ensure adequate and sustainable funding to
meet the needs of the Parties.

Article 14

Interim financial arrangements

The institutional structure of the Global Environment
Facility, operated in accordance with the Instrument for
the Establishment of the Restructured Global Environment 
Facility, shall, on an interim basis, be the principal entity
entrusted with the operations of the financial mechanism
referred to in Article 13, for the period between the date of
entry into force of this Convention and the first meeting of
the Conference of the Parties, or until such time as the
Conference of the Parties decides which institutional
structure will be designated in accordance with Article 13.
The institutional structure of the Global Environment
Facility should fulfill this function through operational
measures related specifically to persistent organic
pollutants taking into account that new arrangements for
this area may be needed.

Article 15

Reporting

1. Each Party shall report to the Conference of the
Parties on the measures it has taken to implement the
provisions of this Convention and on the effectiveness of
such measures in meeting the objectives of the
Convention.

2. Each Party shall provide to the Secretariat:

(a) Statistical data on its total quantities of production,
import and export of each of the chemicals listed in Annex
A and Annex B or a reasonable estimate of such data; and

(b) To the extent practicable, a list of the States from
which it has imported each such substance and the States
to which it has exported each such substance.

3. Such reporting shall be at periodic intervals and in a
format to be decided by the Conference of the Parties at its
first meeting.

Article 16

Effectiveness evaluation

1. Commencing four years after the date of entry into
force of this Convention, and periodically thereafter at
intervals to be decided by the Conference of the Parties,
the Conference shall evaluate the effectiveness of this
Convention.

2. In order to facilitate such evaluation, the Conference
of the Parties shall, at its first meeting, initiate the
establishment of arrangements to provide itself with
comparable monitoring data on the presence of the
chemicals listed in Annexes A, B and C as well as their
regional and global environmental transport. These
arrangements:

(a) Should be implemented by the Parties on a regional
basis when appropriate, in accordance with their technical
and financial capabilities, using existing monitoring
programmes and mechanisms to the extent possible and
promoting harmonization of approaches;

(b) May be supplemented where necessary, taking into
account the differences between regions and their
capabilities to implement monitoring activities; and

(c) Shall include reports to the Conference of the Parties
on the results of the monitoring activities on a regional and
global basis at intervals to be specified by the Conference
of the Parties.

3. The evaluation described in paragraph 1 shall be
conducted on the basis of available scientific,
environmental, technical and economic information,
including:
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(a) Reports and other monitoring information provided
pursuant to paragraph 2;

(b) National reports submitted pursuant to Article 15;
and

(c) Non-compliance information provided pursuant to
the procedures established under Article 17.

Article 17

Non-compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as
practicable, develop and approve procedures and
institutional mechanisms for determining non-compliance
with the provisions of this Convention and for the
treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 18

Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them
concerning the interpretation or application of this
Convention through negotiation or other peaceful means
of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to
the Convention, or at any time thereafter, a Party that is not 
a regional economic integration organization may declare
in a written instrument submitted to the depositary that,
with respect to any dispute concerning the interpretation or 
application of the Convention, it recognizes one or both of
the following means of dispute settlement as compulsory
in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Arbitration in accordance with procedures to be
adopted by the Conference of the Parties in an annex as
soon as practicable;

(b) Submission of the dispute to the International Court
of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration
organization may make a declaration with like effect in
relation to arbitration in accordance with the procedure
referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or
paragraph 3 shall remain in force until it expires in
accordance with its terms or until three months after
written notice of its revocation has been deposited with the 
depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or
a new declaration shall not in any way affect proceedings
pending before an arbitral tribunal or the International
Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise
agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same
or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have
not been able to settle their dispute within twelve months
following notification by one party to another that a
dispute exists between them, the dispute shall be submitted 
to a conciliation commission at the request of any party to
the dispute. The conciliation commission shall render a
report with recommendations. Additional procedures
relating to the conciliation commission shall be included
in an annex to be adopted by the Conference of the Parties
no later than at its second meeting.

Article 19

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties
shall be convened by the Executive Director of the United
Nations Environment Programme no later than one year
after the entry into force of this Convention. Thereafter,
ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be
held at regular intervals to be decided by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the
Parties shall be held at such other times as may be deemed
necessary by the Conference, or at the written request of
any Party provided that it is supported by at least one third
of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus
agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure
and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as
well as financial provisions governing the functioning of
the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under
continuous review and evaluation the implementation of
this Convention. It shall perform the functions assigned to
it by the Convention and, to this end, shall:

(a) Establish, further to the requirements of paragraph 6, 
such subsidiary bodies as it considers necessary for the
implementation of the Convention;

(b) Cooperate, where appropriate, with competent
international organizations and intergovernmental and
non-governmental bodies; and

(c) Regularly review all information made available to
the Parties pursuant to Article 15, including consideration
of the effectiveness of paragraph 2 (b) (iii) of Article 3;

(d) Consider and undertake any additional action that
may be required for the achievement of the objectives of
the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first
meeting, establish a subsidiary body to be called the
Persistent Organic Pollutants Review Committee for the
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purposes of performing the functions assigned to that
Committee by this Convention. In this regard:

(a) The members of the Persistent Organic Pollutants
Review Committee shall be appointed by the Conference
of the Parties. Membership of the Committee shall consist
of government-designated experts in chemical assessment
or management. The members of the Committee shall be
appointed on the basis of equitable geographical
distribution;

(b) The Conference of the Parties shall decide on the
terms of reference, organization and operation of the
Committee; and

(c) The Committee shall make every effort to adopt its
recommendations by consensus. If all efforts at consensus
have been exhausted, and no consensus reached, such
recommendation shall as a last resort be adopted by a
two-thirds majority vote of the members present and
voting.

7. The Conference of the Parties shall, at its third
meeting, evaluate the continued need for the procedure
contained in paragraph 2 (b) of Article 3, including
consideration of its effectiveness.

8. The United Nations, its specialized agencies and the
International Atomic Energy Agency, as well as any State
not Party to this Convention, may be represented at
meetings of the Conference of the Parties as observers.
Any body or agency, whether national or international,
governmental or non-governmental, qualified in matters
covered by the Convention, and which has informed the
Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the
Conference of the Parties as an observer may be admitted
unless at least one third of the Parties present object. The
admission and participation of observers shall be subject to 
the rules of procedure adopted by the Conference of the
Parties.

Article 20

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:

(a) To make arrangements for meetings of the
Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to
provide them with services as required;

(b) To facilitate assistance to the Parties, particularly
developing country Parties and Parties with economies in
transition, on request, in the implementation of this
Convention;

(c) To ensure the necessary coordination with the
secretariats of other relevant international bodies;

(d) To prepare and make available to the Parties
periodic reports based on information received pursuant to
Article 15 and other available information;

(e) To enter, under the overall guidance of the
Conference of the Parties, into such administrative and
contractual arrangements as may be required for the
effective discharge of its functions; and

(f) To perform the other secretariat functions specified
in this Convention and such other functions as may be
determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be 
performed by the Executive Director of the United Nations 
Environment Programme, unless the Conference of the
Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties
present and voting, to entrust the secretariat functions to
one or more other international organizations.

Article 21

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by 
any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a 
meeting of the Conference of the Parties. The text of any
proposed amendment shall be communicated to the Parties 
by the Secretariat at least six months before the meeting at
which it is proposed for adoption. The Secretariat shall
also communicate proposed amendments to the signatories 
to this Convention and, for information, to the depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach
agreement on any proposed amendment to this Convention 
by consensus. If all efforts at consensus have been
exhausted, and no agreement reached, the amendment
shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority
vote of the Parties present and voting.

4. The amendment shall be communicated by the
depositary to all Parties for ratification, acceptance or
approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an
amendment shall be notified to the depositary in writing.
An amendment adopted in accordance with paragraph 3
shall enter into force for the Parties having accepted it on
the ninetieth day after the date of deposit of instruments of
ratification, acceptance or approval by at least
three-fourths of the Parties. Thereafter, the amendment
shall enter into force for any other Party on the ninetieth
day after the date on which that Party deposits its
instrument of ratification, acceptance or approval of the
amendment.

Article 22

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral
part thereof and, unless expressly provided otherwise, a
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reference to this Convention constitutes at the same time a
reference to any annexes thereto.

2. Any additional annexes shall be restricted to
procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal,
adoption and entry into force of additional annexes to this
Convention:

(a) Additional annexes shall be proposed and adopted
according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2
and 3 of Article 21;

(b) Any Party that is unable to accept an additional
annex shall so notify the depositary, in writing, within one
year from the date of communication by the depositary of
the adoption of the additional annex. The depositary shall
without delay notify all Parties of any such notification
received. A Party may at any time withdraw a previous
notification of non-acceptance in respect of any additional
annex, and the annex shall thereupon enter into force for
that Party subject to subparagraph (c); and

(c) On the expiry of one year from the date of the
communication by the depositary of the adoption of an
additional annex, the annex shall enter into force for all
Parties that have not submitted a notification in
accordance with the provisions of subparagraph (b).

4. The proposal, adoption and entry into force of
amendments to Annex A, B or C shall be subject to the
same procedures as for the proposal, adoption and entry
into force of additional annexes to this Convention, except
that an amendment to Annex A, B or C shall not enter into
force with respect to any Party that has made a declaration
with respect to amendment to those Annexes in
accordance with paragraph 4 of Article 25, in which case
any such amendment shall enter into force for such a Party
on the ninetieth day after the date of deposit with the
depositary of its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession with respect to such amendment.

5. The following procedure shall apply to the proposal,
adoption and entry into force of an amendment to Annex
D, E or F:

(a) Amendments shall be proposed according to the
procedure in paragraphs 1 and 2 of Article 21;

(b) The Parties shall take decisions on an amendment to
Annex D, E or F by consensus; and

(c) A decision to amend Annex D, E or F shall forthwith
be communicated to the Parties by the depositary. The
amendment shall enter into force for all Parties on a date to
be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex
is related to an amendment to this Convention, the
additional annex or amendment shall not enter into force
until such time as the amendment to the Convention enters
into force.

Article 23

Right to vote

1. Each Party to this Convention shall have one vote,
except as provided for in paragraph 2.

2. A regional economic integration organization, on
matters within its competence, shall exercise its right to
vote with a number of votes equal to the number of its
member States that are Parties to this Convention. Such an
organization shall not exercise its right to vote if any of its
member States exercises its right to vote, and vice versa.

Article 24

Signature

This Convention shall be open for signature at
Stockholm by all States and regional economic integration
organizations on 23 May 2001, and at the United Nations
Headquarters in New York from 24 May 2001 to 22 May
2002.

Article 25

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification,
acceptance or approval by States and by regional
economic integration organizations. It shall be open for
accession by States and by regional economic integration
organizations from the day after the date on which the
Convention is closed for signature. Instruments of
ratification, acceptance, approval or accession shall be
deposited with the depositary.

2. Any regional economic integration organization that
becomes a Party to this Convention without any of its
member States being a Party shall be bound by all the
obligations under the Convention. In the case of such
organizations, one or more of whose member States is a
Party to this Convention, the organization and its member
States shall decide on their respective responsibilities for
the performance of their obligations under the Convention. 
In such cases, the organization and the member States shall 
not be entitled to exercise rights under the Convention
concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, a regional economic integration organization 
shall declare the extent of its competence in respect of the
matters governed by this Convention. Any such
organization shall also inform the depositary, who shall in
turn inform the Parties, of any relevant modification in the
extent of its competence.
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4. In its instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, any Party may declare that, with respect to it,
any amendment to Annex A, B or C shall enter into force
only upon the deposit of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession with respect thereto.

Article 26

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

2. For each State or regional economic integration
organization that ratifies, accepts or approves this
Convention or accedes thereto after the deposit of the
fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, the Convention shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit by such State or
regional economic integration organization of its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any
instrument deposited by a regional economic integration
organization shall not be counted as additional to those
deposited by member States of that organization.

Article 27

Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 28

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which
this Convention has entered into force for a Party, that
Party may withdraw from the Convention by giving
written notification to the depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon the
expiry of one year from the date of receipt by the
depositary of the notification of withdrawal, or on such
later date as may be specified in the notification of
withdrawal.

Article 29

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be
the depositary of this Convention.

Article 30

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are
equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly
authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Stockholm on this twenty-second day of May,
two thousand and one.

Annex A

ELIMINATION

Part I

Che mi cal Ac ti vity Spe ci fic exemp ti on

Ald rin*
CAS No: 309–00–2

Pro duc ti on
Use

None
Lo cal
ec to pa ra si ti ci de
In sec ti ci de

Chlor da ne*
CAS No: 57–74–9

Pro duc ti on As al lo wed for the
Par ti es lis ted in the
Re gis ter

Use Lo cal
ec to pa ra si ti ci de
In sec ti ci de
Ter mi ti ci de
Ter mi ti ci de in
bu il dings and dams
Ter mi ti ci de in ro ads
1. Ad di ti ve in
plywo od ad he si ves

Di eld rin*
CAS No: 60–57–1

Pro duc ti on
Use

No ne
In ag ri cul tu ral
ope rat ions

End rin*
CAS No: 72–20–8

Pro duc ti on 
Use

None
None

Hep tach lor*
CAS No: 76–44–8

Pro duc ti on
U se

No ne
Ter mi ti ci de
Ter mi ti ci de in
struc tu res of ho u ses
Ter mi ti ci de 
(sub ter ra ne an)
Wood tre at ment
In use in un der-
gro und cab le bo xes

He xach lo ro ben ze ne
CAS No: 118–74–1

Pro duc ti on As al lo wed for the
Par ti es lis ted in the
Re gis ter

Use In ter me di a te Sol vent 
in pes ti ci de
Clo sed sys tem site
li mi ted in ter me di a te
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Che mi cal Ac ti vity Spe ci fic exemp ti on

Mi rex*
CAS No: 2385–85–5

Pro duc ti on As al lo wed for the
Par ti es lis ted in the
Re gis ter

Use Ter mi ti ci de
To xap he ne*
CAS No: 8001–35–2

Pro duc ti on
U se

No ne
No ne

Polych lo ri na ted
Bip henyls (PCB)*

Pro duc ti on
U se

No ne
Ar tic les in use in
ac cor dan ce with the
pro vi si ons of Part II
of this An nex

Notes:
(i) Except as otherwise specified in this Convention,

quantities of a chemical occurring as unintentional trace
contaminants in products and articles shall not be
considered to be listed in this Annex;

(ii) This note shall not be considered as a production and 
use specific exemption for purposes of paragraph 2 of
Article 3. Quantities of a chemical occurring as
constituents of articles manufactured or already in use
before or on the date of entry into force of the relevant
obligation with respect to that chemical, shall not be
considered as listed in this Annex, provided that a Party
has notified the Secretariat that a particular type of article
remains in use within that Party. The Secretariat shall
make such notifications publicly available;

(iii) This note, which does not apply to a chemical that
has an asterisk following its name in the Chemical column
in Part I of this Annex, shall not be considered as a
production and use specific exemption for purposes of
paragraph 2 of Article 3. Given that no significant
quantities of the chemical are expected to reach humans
and the environment during the production and use of a
closed-system site-limited intermediate, a Party, upon
notification to the Secretariat, may allow the production
and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a
closed-system site-limited intermediate that is chemically
transformed in the manufacture of other chemicals that,
taking into consideration the criteria in paragraph 1 of
Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent
organic pollutants. This notification shall include
information on total production and use of such chemical
or a reasonable estimate of such information and
information regarding the nature of the closed-system
site-limited process including the amount of any
non-transformed and unintentional trace contamination of
the persistent organic pollutant-starting material in the
final product. This procedure applies except as otherwise
specified in this Annex. The Secretariat shall make such
notifications available to the Conference of the Parties and
to the public. Such production or use shall not be
considered a production or use specific exemption. Such
production and use shall cease after a ten-year period,
unless the Party concerned submits a new notification to
the Secretariat, in which case the period will be extended
for an additional ten years unless the Conference of the

Parties, after a review of the production and use decides
otherwise. The notification procedure can be repeated;

(iv) All the specific exemptions in this Annex may be
exercised by Parties that have registered exemptions in
respect of them in accordance with Article 4 with the
exception of the use of polychlorinated biphenyls in
articles in use in accordance with the provisions of Part II
of this Annex, which may be exercised by all Parties.

Part II

Polychlorinated biphenyls

Each Party shall:
(a) With regard to the elimination of the use of

polychlorinated biphenyls in equipment (e.g.
transformers, capacitors or other receptacles containing
liquid stocks) by 2025, subject to review by the
Conference of the Parties, take action in accordance with
the following priorities:

(i) Make determined efforts to identify, label and
remove from use equipment containing greater than 10 per
cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than
5 litres;

(ii) Make determined efforts to identify, label and
remove from use equipment containing greater than 0.05
per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater
than 5 litres;

(iii) Endeavour to identify and remove from use
equipment containing greater than 0.005 percent
polychlorinated biphenyls and volumes greater than
0.05 litres;

(b) Consistent with the priorities in subparagraph (a),
promote the following measures to reduce exposures and
risk to control the use of polychlorinated biphenyls:

(i) Use only in intact and non-leaking equipment and
only in areas where the risk from environmental release
can be minimised and quickly remedied;

(ii) Not use in equipment in areas associated with the
production or processing of food or feed;

(iii) When used in populated areas, including schools
and hospitals, all reasonable measures to protect from
electrical failure which could result in a fire, and regular
inspection of equipment for leaks;

(c) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure
that equipment containing polychlorinated biphenyls, as
described in subparagraph (a), shall not be exported or
imported except for the purpose of environmentally sound
waste management;

(d) Except for maintenance and servicing operations,
not allow recovery for the purpose of reuse in other
equipment of liquids with polychlorinated biphenyls
content above 0.005 per cent;

(e) Make determined efforts designed to lead to
environmentally sound waste management of liquids
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containing polychlorinated biphenyls and equipment
contaminated with polychlorinated biphenyls having a
polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent, in 
accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as
possible but no later than 2028, subject to review by the
Conference of the Parties;

(f) In lieu of note (ii) in Part I of this Annex, endeavour
to identify other articles containing more than 0.005 per
cent polychlorinated biphenyls (e.g. cable-sheaths, cured
caulk and painted objects) and manage them in accordance 
with paragraph 1 of Article 6;

(g) Provide a report every five years on progress in
eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the
Conference of the Parties pursuant to Article 15;

(h) The reports described in subparagraph (g) shall, as
appropriate, be considered by the Conference of the
Parties in its reviews relating to polychlorinated biphenyls. 
The Conference of the Parties shall review progress
towards elimination of polychlorinated biphenyls at five
year intervals or other period, as appropriate, taking into
account such reports.

Annex B

RESTRICTION

Part I

Che mi cal Ac ti vity
Ac cep tab le pur po se or 

spe ci fic exemp ti on

DDT
(1,1,1-trich lo ro-2,2-
bis(4-chlo ro-
phenyl)et ha ne)
CAS No: 50–29–3

Pro duc ti on Ac cep tab le pur po se:
Di se a se vec tor cont rol
use in ac cor dan ce with 
Part II of this An nex
Spe ci fic exemp ti on:
In ter me di a te in
pro duc ti on of di co fol
In ter me di a te

Use Ac cep tab le pur po se:
Di se a se vec tor cont rol
in ac cor dan ce with
Part II of this An nex
Spe ci fic exemp ti on:
Pro duc ti on of di co fol
In ter me di a te

Notes:
(i) Except as otherwise specified in this Convention,

quantities of a chemical occurring as unintentional trace
contaminants in products and articles shall not be
considered to be listed in this Annex;

(ii) This note shall not be considered as a production and 
use acceptable purpose or specific exemption for purposes
of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical
occurring as constituents of articles manufactured or
already in use before or on the date of entry into force of
the relevant obligation with respect to that chemical, shall

not be considered as listed in this Annex, provided that a
Party has notified the Secretariat that a particular type of
article remains in use within that Party. The Secretariat
shall make such notifications publicly available;

(iii) This note shall not be considered as a production
and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of
Article 3. Given that no significant quantities of the
chemical are expected to reach humans and the
environment during the production and use of a
closed-system site-limited intermediate, a Party, upon
notification to the Secretariat, may allow the production
and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a
closed-system site-limited intermediate that is chemically
transformed in the manufacture of other chemicals that,
taking into consideration the criteria in paragraph 1 of
Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent
organic pollutants. This notification shall include
information on total production and use of such chemical
or a reasonable estimate of such information and
information regarding the nature of the closed-system
site-limited process including the amount of any
non-transformed and unintentional trace contamination of
the persistent organic pollutant-starting material in the
final product. This procedure applies except as otherwise
specified in this Annex. The Secretariat shall make such
notifications available to the Conference of the Parties and
to the public. Such production or use shall not be
considered a production or use specific exemption. Such
production and use shall cease after a ten-year period,
unless the Party concerned submits a new notification to
the Secretariat, in which case the period will be extended
for an additional ten years unless the Conference of the
Parties, after a review of the production and use decides
otherwise. The notification procedure can be repeated;

(iv) All the specific exemptions in this Annex may be
exercised by Parties that have registered in respect of them
in accordance with Article 4.

Part II

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)

1. The production and use of DDT shall be eliminated
except for Parties that have notified the Secretariat of their
intention to produce and/or use it. A DDT Register is
hereby established and shall be available to the public. The 
Secretariat shall maintain the DDT Register.

2. Each Party that produces and/or uses DDT shall
restrict such production and/or use for disease vector
control in accordance with the World Health Organization
recommendations and guidelines on the use of DDT and
when locally safe, effective and affordable alternatives are
not available to the Party in question.
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3. In the event that a Party not listed in the DDT
Register determines that it requires DDT for disease vector 
control, it shall notify the Secretariat as soon as possible in
order to have its name added forthwith to the DDT
Register. It shall at the same time notify the World Health
Organization.

4. Every three years, each Party that uses DDT shall
provide to the Secretariat and the World Health
Organization information on the amount used, the
conditions of such use and its relevance to that Party’s
disease management strategy, in a format to be decided by
the Conference of the Parties in consultation with the
World Health Organization.

5. With the goal of reducing and ultimately eliminating
the use of DDT, the Conference of the Parties shall
encourage:

(a) Each Party using DDT to develop and implement an
action plan as part of the implementation plan specified in
Article 7. That action plan shall include:

(i) Development of regulatory and other mechanisms to
ensure that DDT use is restricted to disease vector control;

(ii) Implementation of suitable alternative products,
methods and strategies, including resistance management
strategies to ensure the continuing effectiveness of these
alternatives;

(iii) Measures to strengthen health care and to reduce
the incidence of the disease.

(b) The Parties, within their capabilities, to promote
research and development of safe alternative chemical and
non-chemical products, methods and strategies for Parties
using DDT, relevant to the conditions of those countries
and with the goal of decreasing the human and economic
burden of disease. Factors to be promoted when
considering alternatives or combinations of alternatives
shall include the human health risks and environmental
implications of such alternatives. Viable alternatives to
DDT shall pose less risk to human health and the
environment, be suitable for disease control based on
conditions in the Parties in question and be supported with
monitoring data.

6. Commencing at its first meeting, and at least every
three years thereafter, the Conference of the Parties shall,
in consultation with the World Health Organization,
evaluate the continued need for DDT for disease vector
control on the basis of available scientific, technical,
environmental and economic information, including:

(a) The production and use of DDT and the conditions
set out in paragraph 2;

(b) The availability, suitability and implementation of
the alternatives to DDT; and

(c) Progress in strengthening the capacity of countries to 
transfer safely to reliance on such alternatives.

7. A Party may, at any time, withdraw its name from the 
DDT Registry upon written notification to the Secretariat.
The withdrawal shall take effect on the date specified in
the notification.

Annex C

UNINTENTIONAL PRODUCTION

Part I

Persistent organic pollutants subject to the requirements
of Article 5

This Annex applies to the following persistent organic
pollutants when formed and released unintentionally from
anthropogenic sources:

Chemical

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans
(PCDD/PCDF)

Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118–74–1)
Polychlorinated biphenyls (PCB)

Part II

Source categories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans,
hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls are
unintentionally formed and released from thermal
processes involving organic matter and chlorine as a result
of incomplete combustion or chemical reactions. The
following industrial source categories have the potential
for comparatively high formation and release of these
chemicals to the environment:

(a) Waste incinerators, including co-incinerators of
municipal, hazardous or medical waste or of sewage
sludge;

(b) Cement kilns firing hazardous waste;
(c) Production of pulp using elemental chlorine or

chemicals generating elemental chlorine for bleaching;
(d) The following thermal processes in the metallurgical 

industry:
(i) Secondary copper production;
(ii) Sinter plants in the iron and steel industry;
(iii) Secondary aluminium production;
(iv) Secondary zinc production.

Part III

Source categories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans,
hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls may
also be unintentionally formed and released from the
following source categories, including:

(a) Open burning of waste, including burning of landfill
sites;
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(b) Thermal processes in the metallurgical industry not
mentioned in Part II;

(c) Residential combustion sources;

(d) Fossil fuel-fired utility and industrial boilers;

(e) Firing installations for wood and other biomass
fuels;

(f) Specific chemical production processes releasing
unintentionally formed persistent organic pollutants,
especially production of chlorophenols and chloranil;

(g) Crematoria;

(h) Motor vehicles, particularly those burning leaded
gasoline;

(i) Destruction of animal carcasses;

(j) Textile and leather dyeing (with chloranil) and
finishing (with alkaline extraction);

(k) Shredder plants for the treatment of end of life
vehicles;

(l) Smouldering of copper cables;

(m) Waste oil refineries.

Part IV

Definitions

1. For the purposes of this Annex:

(a) „Polychlorinated biphenyls” means aromatic
compounds formed in such a manner that the hydrogen
atoms on the biphenyl molecule (two benzene rings
bonded together by a single carbon-carbon bond) may be
replaced by up to ten chlorine atoms; and

(b) „Polychlorinated dibenzo-p-dioxins” and
„polychlorinated dibenzofurans” are tricyclic, aromatic
compounds formed by two benzene rings connected by
two oxygen atoms in polychlorinated dibenzo-p-dioxins
and by one oxygen atom and one carbon-carbon bond in
polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atoms of
which may be replaced by up to eight chlorine atoms.

2. In this Annex, the toxicity of polychlorinated
dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans is expressed using
the concept of toxic equivalency which measures the
relative dioxin-like toxic activity of different congeners of
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and
coplanar polychlorinated biphenyls in comparison to
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. The toxic equivalent
factor values to be used for the purposes of this
Convention shall be consistent with accepted international 
standards, commencing with the World Health
Organization 1998 mammalian toxic equivalent factor
values for polychlorinated dibenzo-p-dioxins and
dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls.
Concentrations are expressed in toxic equivalents.

Part V

General guidance on best available techniques and best
environmental practices

This Part provides general guidance to Parties on
preventing or reducing releases of the chemicals listed in
Part I.

A. General prevention measures relating to both best
available techniques and best environmental practices

Priority should be given to the consideration of
approaches to prevent the formation and release of the
chemicals listed in Part I. Useful measures could include:

(a) The use of low-waste technology;
(b) The use of less hazardous substances;
(c) The promotion of the recovery and recycling of

waste and of substances generated and used in a process;
(d) Replacement of feed materials which are persistent

organic pollutants or where there is a direct link between
the materials and releases of persistent organic pollutants
from the source;

(e) Good housekeeping and preventive maintenance
programmes;

(f) Improvements in waste management with the aim of
the cessation of open and other uncontrolled burning of
wastes, including the burning of landfill sites. When
considering proposals to construct new waste disposal
facilities, consideration should be given to alternatives
such as activities to minimize the generation of municipal
and medical waste, including resource recovery, reuse,
recycling, waste separation and promoting products that
generate less waste. Under this approach, public health
concerns should be carefully considered;

(g) Minimization of these chemicals as contaminants in
products;

(h) Avoiding elemental chlorine or chemicals
generating elemental chlorine for bleaching.

B. Best available techniques

The concept of best available techniques is not aimed at
the prescription of any specific technique or technology,
but at taking into account the technical characteristics of
the installation concerned, its geographical location and
the local environmental conditions. Appropriate control
techniques to reduce releases of the chemicals listed in Part 
I are in general the same. In determining best available
techniques, special consideration should be given,
generally or in specific cases, to the following factors,
bearing in mind the likely costs and benefits of a measure
and consideration of precaution and prevention:

(a) General considerations:
(i) The nature, effects and mass of the releases

concerned: techniques may vary depending on source size;

1452 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/33. szám



(ii) The commissioning dates for new or existing
installations;

(iii) The time needed to introduce the best available
technique;

(iv) The consumption and nature of raw materials used
in the process and its energy efficiency;

(v) The need to prevent or reduce to a minimum the
overall impact of the releases to the environment and the
risks to it;

(vi) The need to prevent accidents and to minimize their
consequences for the environment;

(vii) The need to ensure occupational health and safety
at workplaces;

(viii) Comparable processes, facilities or methods of
operation which have been tried with success on an
industrial scale;

(ix) Technological advances and changes in scientific
knowledge and understanding.

(b) General release reduction measures: When
considering proposals to construct new facilities or
significantly modify existing facilities using processes that 
release chemicals listed in this Annex, priority
consideration should be given to alternative processes,
techniques or practices that have similar usefulness but
which avoid the formation and release of such chemicals.
In cases where such facilities will be constructed or
significantly modified, in addition to the prevention
measures outlined in section A of Part V the following
reduction measures could also be considered in
determining best available techniques:

(i) Use of improved methods for flue-gas cleaning such
as thermal or catalytic oxidation, dust precipitation, or
adsorption;

(ii) Treatment of residuals, wastewater, wastes and
sewage sludge by, for example, thermal treatment or
rendering them inert or chemical processes that detoxify
them;

(iii) Process changes that lead to the reduction or
elimination of releases, such as moving to closed systems;

(iv) Modification of process designs to improve
combustion and prevent formation of the chemicals listed
in this Annex, through the control of parameters such as
incineration temperature or residence time.

C. Best environmental practices

The Conference of the Parties may develop guidance
with regard to best environmental practices.

Annex D

INFORMATION REQUIREMENTS AND
SCREENING CRITERIA

1. A Party submitting a proposal to list a chemical in
Annexes A, B and/or C shall identify the chemical in the
manner described in subparagraph (a) and provide the
information on the chemical, and its transformation

products where relevant, relating to the screening criteria
set out in subparagraphs (b) to (e):

(a) Chemical identity:
(i) Names, including trade name or names, commercial

name or names and synonyms, Chemical Abstracts Service 
(CAS) Registry number, International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC) name; and

(ii) Structure, including specification of isomers, where
applicable, and the structure of the chemical class;

(b) Persistence:
(i) Evidence that the half-life of the chemical in water is

greater than two months, or that its half-life in soil is
greater than six months, or that its half-life in sediment is
greater than six months; or

(ii) Evidence that the chemical is otherwise sufficiently
persistent to justify its consideration within the scope of
this Convention;

(c) Bio-accumulation:
(i) Evidence that the bio-concentration factor or

bio-accumulation factor in aquatic species for the
chemical is greater than 5,000 or, in the absence of such
data, that the log Kow is greater than 5;

(ii) Evidence that a chemical presents other reasons for
concern, such as high bio-accumulation in other species,
high toxicity or ecotoxicity; or

(iii) Monitoring data in biota indicating that the
bio-accumulation potential of the chemical is sufficient to
justify its consideration within the scope of this
Convention;

(d) Potential for long-range environmental transport:
(i) Measured levels of the chemical in locations distant

from the sources of its release that are of potential concern;
(ii) Monitoring data showing that long-range

environmental transport of the chemical, with the potential 
for transfer to a receiving environment, may have occurred 
via air, water or migratory species; or

(iii) Environmental fate properties and/or model results
that demonstrate that the chemical has a potential for
long-range environmental transport through air, water or
migratory species, with the potential for transfer to a
receiving environment in locations distant from the
sources of its release. For a chemical that migrates
significantly through the air, its half-life in air should be
greater than two days; and

(e) Adverse effects:
(i) Evidence of adverse effects to human health or to the

environment that justifies consideration of the chemical
within the scope of this Convention; or

(ii) Toxicity or ecotoxicity data that indicate the
potential for damage to human health or to the
environment.

2. The proposing Party shall provide a statement of the
reasons for concern including, where possible, a
comparison of toxicity or ecotoxicity data with detected or
predicted levels of a chemical resulting or anticipated from 
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its long-range environmental transport, and a short
statement indicating the need for global control.

3. The proposing Party shall, to the extent possible and
taking into account its capabilities, provide additional
information to support the review of the proposal referred
to in paragraph 6 of Article 8. In developing such a
proposal, a Party may draw on technical expertise from
any source.

Annex E

INFORMATION REQUIREMENTS FOR THE RISK
PROFILE

The purpose of the review is to evaluate whether the
chemical is likely, as a result of its long-range
environmental transport, to lead to significant adverse
human health and/or environmental effects, such that
global action is warranted. For this purpose, a risk profile
shall be developed that further elaborates on, and
evaluates, the information referred to in Annex D and
includes, as far as possible, the following types of
information:

(a) Sources, including as appropriate:
(i) Production data, including quantity and location;
(ii) Uses; and
(iii) Releases, such as discharges, losses and emissions;
(b) Hazard assessment for the endpoint or endpoints of

concern, including a consideration of toxicological
interactions involving multiple chemicals;

(c) Environmental fate, including data and information
on the chemical and physical properties of a chemical as
well as its persistence and how they are linked to its
environmental transport, transfer within and between
environmental compartments, degradation and
transformation to other chemicals. A determination of the
bio-concentration factor or bio-accumulation factor, based 
on measured values, shall be available, except when
monitoring data are judged to meet this need;

(d) Monitoring data;
(e) Exposure in local areas and, in particular, as a result

of long-range environmental transport, and including
information regarding bio-availability;

(f) National and international risk evaluations,
assessments or profiles and labelling information and
hazard classifications, as available; and

(g) Status of the chemical under international
conventions.

Annex F

INFORMATION ON SOCIO-ECONOMIC
CONSIDERATIONS

An evaluation should be undertaken regarding possible
control measures for chemicals under consideration for
inclusion in this Convention, encompassing the full range

of options, including management and elimination. For
this purpose, relevant information should be provided
relating to socioeconomic considerations associated with
possible control measures to enable a decision to be taken
by the Conference of the Parties. Such information should
reflect due regard for the differing capabilities and
conditions among the Parties and should include
consideration of the following indicative list of items:

(a) Efficacy and efficiency of possible control measures
in meeting risk reduction goals:

(i) Technical feasibility; and
(ii) Costs, including environmental and health costs;
(b) Alternatives (products and processes):
(i) Technical feasibility;
(ii) Costs, including environmental and health costs;
(iii) Efficacy;
(iv) Risk;
(v) Availability; and
(vi) Accessibility;
(c) Positive and/or negative impacts on society of

implementing possible control measures:
(i) Health, including public, environmental and

occupational health;
(ii) Agriculture, including aquaculture and forestry;
(iii) Biota (biodiversity);
(iv) Economic aspects;
(v) Movement towards sustainable development; and
(vi) Social costs;
(d) Waste and disposal implications (in particular,

obsolete stocks of pesticides and clean-up of contaminated 
sites):

(i) Technical feasibility; and
(ii) Cost;
(e) Access to information and public education;
(f) Status of control and monitoring capacity; and
(g) Any national or regional control actions taken,

including information on alternatives, and other relevant
risk management information.

STOCKHOLMI EGYEZMÉNY 
A KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ

SZERVES SZENNYEZÕ ANYAGOKRÓL

Az egyez mény Ré szes Fe lei,
fel is mer ve, hogy a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó

szer ves szennye zõ anya gok mér ge zõ tu laj don sá gok kal
ren del kez nek, el len ál ló ak a le bom lás sal szem ben, bioló -
giailag fel hal mo zód nak, va la mint le ve gõn, ví zen ke resz -
tül, il let ve ván dor ló ál lat fa jok se gít sé gé vel or szág ha tá ro -
kon át ter jed nek és ki bo csá tá suk he lyé tõl tá vol ra kód nak
le, ahol a szá raz föl di és vízi öko szisz té mák ban fel hal mo -
zód nak,

an nak tu da tá ban, hogy – fõ ként a fej lõ dõ or szá gok ban –
a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ
anya gok nak való he lyi ki tett ség kü lö nö sen a nõk nek, és
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raj tuk ke resz tül a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók nak egész sé gi ká -
ro kat okoz,

el is mer ve, hogy az Észa ki sark vi dék öko szisz té mái és
az ott élõ kö zös sé gek kü lö nö sen ve szé lyez te tet tek a kör -
nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya -
gok bi o ló gi ai fel dú su lá sa  miatt, és hogy ha gyo má nyos táp -
lá lé kuk szennye zett sé ge köz egész ség ügyi kér dés,

tu da tá ban an nak, hogy a kör nye zet ben tar tó san meg ma -
ra dó szer ves szennye zõ anya gok ese tén glo bá lis lé pé sek re
van szük ség,

fi gye lem be véve az Egye sült Nem ze tek Kör nye ze ti
Prog ram ját ve ze tõ Kor má nyo zó Ta nács nak 19/13 C szá -
mú, 1997. feb ru ár 7-i ha tá ro za tát az em be ri egész ség és a
kör nye zet vé del me ér de ké ben te en dõ nem zet kö zi in téz ke -
dé sek kez de mé nye zé sé rõl olyan lé pé sek meg té te lé re, me -
lyek csök ken tik és/vagy meg szün te tik a kör nye zet ben tar -
tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok kibocsá -
tását,

em lé kez tet ve a vo nat ko zó nem zet kö zi kör nye zet vé del -
mi egyez mé nyek, kü lö nö sen a nem zet kö zi ke res ke de lem -
ben részt vevõ, meg ha tá ro zott ve szé lyes ve gyi anya gok és
nö vény vé dõ sze rek elõ ze tes tá jé koz ta tá son ala pu ló jó vá -
ha gyá si el já rá sá ról (PIC)  szóló Rot ter da mi Egyez mény,
va la mint a ve szé lyes hul la dé kok or szág ha tá ro kon túl ra
szál lí tá sá nak és el he lye zé sé nek el len õr zé sé rõl  szóló
 Bázeli Egyez mény – be le ért ve a 11. cik ké nek ke re té ben
meg ho zott re gi o ná lis egyez mé nye ket – vo nat ko zó ren del -
ke zé se i re,

to váb bá em lé kez tet ve a Kör nye zet rõl és Fej lõ dés rõl
 szóló Riói Nyi lat ko zat és az Agen da 21 vo nat ko zó in téz -
ke dé se i re,

el is mer ve, hogy az elõ vi gyá za tos ság min den Ré szes Fél 
alap ve tõ ér de ke, amely ben ne fog lal ta tik ezen Egyez -
mény ben,

fel is mer ve, hogy ezen Egyez mény és más, a ke res ke de -
lem és a kör nye zet vé de lem te rü le té re vo nat ko zó nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok köl csö nö sen tá mo gat ják egy mást,

meg erõ sít ve, hogy az ál la mok nak, az Egye sült Nem ze -
tek Alap ok má nyá val és a nem zet kö zi jog el ve i vel össz -
hang ban, szu ve rén jo guk ki ak náz ni sa ját erõ for rá sa i kat sa -
ját kör nye ze ti és fej lesz té si po li ti ká juk nak meg fele lõen, és 
fe le lõs ség gel biz to sí ta ni uk kell, hogy a ha tás kö rük vagy
el len õr zé sük alatt álló te vé keny sé gek ne okoz za nak kárt
más ál lam kör nye ze té ben vagy olyan te rü le ten, amely kí -
vül esik nem ze ti fenn ha tó sá guk ha tá rán,

fi gye lem be véve a fej lõ dõ or szá gok – köz tük is fõ leg a
leg fej let le neb bek – és az át me ne ti gaz da sá gú or szá gok kö -
rül mé nye it és egye di igé nye it, kü lö nö sen a ve gyi anyag -
gaz dál ko dás ra vo nat ko zó nem ze ti le he tõ sé gek meg erõ sí -
té sé nek szük sé ges sé gét, be le ért ve a tech no ló gia cse rét, a
gaz da sá gi és mû sza ki se gít ség nyúj tá sát és a Ré szes Fe lek
kö zöt ti együtt mû kö dés ösz tön zé sét,

egé szé ben figye lembe véve az 1994. má jus 6-án Bar ba -
do son el fo ga dott, a Fej lõ dõ Kis Szi get ál la mok Fenntart -
ható Fej lõ dé sé ért lét re ho zott Ak ció prog ra mot,

meg je gyez ve a fej lett és fej lõ dõ ál la mok le he tõ sé ge it,
va la mint az ál la mok nak a Kör nye zet rõl és Fej lõ dés rõl
 szóló Riói Nyi lat ko zat 7. el vé ben ki fe je zett kö zös, bár dif -
fe ren ci ált fe le lõs sé gét,

fel is mer ve a ma gán szek tor és a nem kor mány za ti szer -
vek je len tõs hoz zá já ru lá sát a kör nye zet ben tar tó san meg -
ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ki bo csá tá sá nak csök -
ken té sé hez és/vagy meg szün te té sé hez, 2006.7.31. HU Az
Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja L 209/3,

ki emel ve an nak fon tos sá gát, hogy a kör nye zet ben tar tó -
san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok gyár tói fe le -
lõs sé get vál lal ja nak a ter mé ke ik ál tal oko zott ká ros ha tá so -
kért, és tá jé koz tas sák a fel hasz ná ló kat, a kor má nyo kat és a
nyil vá nos sá got ezen ve gyi anya gok ve szé lyes tu laj don sá -
ga i ról,

tu da tá ban an nak, hogy a kör nye zet ben tar tó san meg ma -
ra dó szer ves szennye zõ anya gok ál tal oko zott ká ros ha tá -
sok meg elõ zé se ér de ké ben élet cik lu suk min den sza ka szá -
ban in téz ke dé se ket kell ten ni,

meg erõ sít ve a Kör nye zet rõl és Fej lõ dés rõl  szóló Riói
Nyi lat ko zat 16. el vét, mely ki je len ti, hogy a nem ze ti ha tó -
sá gok nak tö re ked ni ük kell a kör nye ze ti költ sé gek in ter na -
li zá ci ó já nak és gaz da sá gi esz kö zök al kal ma zá sá nak ösz -
tön zé sé re, figye lembe véve azt a meg kö ze lí tést, hogy a
szennye zõ – elv ben – vi se li a szennye zés költ sé ge it, kel lõ
te kin tet tel a köz ér dek re és a nem zet kö zi ke res ke de lem és
be ru há zá sok tor zí tá sa nél kül,

ösz tö nöz ve azon ál la mo kat, me lyek nem ren del kez nek
nö vény vé dõ sze rek re és ipa ri ve gyi anya gok ra vo nat ko zó
sza bá lyo zó és ér té ke lõ ter vek kel, ilyen ter vek ké szí té sé re,

fel is mer ve a kör nye zet ba rát al ter na tív el já rá sok és ve -
gyi anya gok fej lesz té sé nek és fel hasz ná lá sá nak je len tõ sé -
gét,

el tö kél ve arra, hogy me góv ják az em be ri egész sé get és a 
kör nye ze tet a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok ál tal oko zott ká ros ha tá sok tól,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Célkitûzés

Fi gye lem be véve a Kör nye zet rõl és Fej lõ dés rõl  szóló
Riói Nyi lat ko zat 15. el vé ben ki fe je zett elõ vi gyá za tos sá gi
meg kö ze lí tést, ezen Egyez mény cél ja az em be ri egész ség
és a kör nye zet meg óvá sa a kör nye zet ben tar tó san meg ma -
ra dó szer ves szennye zõ anya gok tól.

2. cikk

Meghatározások

Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban:
a) ,,Ré szes Fél”: olyan ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi 

in teg rá ci ós szer ve zet, mely hoz zá já rult ah hoz, hogy ezen
Egyez mény kö te lez ze, és mely szá má ra az Egyez mény ha -
tály ban van;

b) ,,Re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet”: egy
adott ré gió szu ve rén ál la mai ál tal lé te sí tett olyan szer ve -
zet, ame lyet a tag ál la mai ha tás kör rel ru ház tak fel az
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Egyez mény ál tal sza bá lyo zott kér dé sek re, és amely meg -
fe le lõ fel ha tal ma zást ka pott arra, hogy, bel sõ el já rá si sza -
bá lya i val össz hang ban, az Egyez ményt alá ír ja, meg erõ sít -
se, jó vá hagy ja vagy csat la koz zon ah hoz;

c) ,,Je len lévõ és sza va zó Ré szes Fe lek”: a je len lévõ és
igen nel vagy nem mel sza va zó Ré szes Fe lek.

3. cikk

Szándékos gyártásból és felhasználásból származó
kibocsátások csökkentésére vagy megszüntetésére

szolgáló intézkedések

(1) Min den Ré szes Fél:
a) meg tilt ja és/vagy meg te szi a szük sé ges jogi és köz -

igaz ga tá si in téz ke dé se ket, hogy meg szün tes se:
(i) az A. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok ra vo nat -

ko zó gyár tá sát és fel hasz ná lá sát a mel lék let ren del ke zé sei
sze rint; és

(ii) az A. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok ra vo -
nat ko zó im port ját és ex port ját a (2) be kez dés ren del ke zé -
sei sze rint; és

b) kor lá toz za a B. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya -
gok ra vo nat ko zó gyár tá sát és fel hasz ná lá sát a mel lék let
ren del ke zé sei sze rint.

(2) Min den Ré szes Fél in téz ke dést tesz an nak biz to sí tá -
sá ra, hogy:

a) az A. vagy B. mel lék let ben fel so rolt bár mely ve gyi
anya got im por tál ja ki zá ró lag:

(i) kör nye zet kí mé lõ ár tal mat la ní tás cél já ból; vagy
(ii) olyan fel hasz ná lás ra vagy cél lal, me lyet a Ré szes

Fél szá má ra en ge dé lyez tek az A. vagy a B. mel lék let ér tel -
mé ben;

b) az A. mel lék let ben fel so rolt bár mely ve gyi anya got,
mely nek gyár tá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra spe ci á lis ki vé tel
van ha tály ban, vagy a B. mel lék let ben fel so rolt bár mely
ve gyi anyag, mely nek gyár tá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra
spe ci á lis ki vé tel vagy el fo gad ha tó cél van ha tály ban, szá -
mí tás ba véve a meg lé võ nem zet kö zi, elõ ze tes tá jé koz ta tá -
son ala pu ló jó vá ha gyá si el já rás vo nat ko zó in téz ke dé se it,
ex por tál ja ki zá ró lag:

(i) a 6. cikk (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott kör nye zet kí mé lõ ár tal mat la ní tás cél já ból; vagy

(ii) olyan Ré szes Fél nek, mely szá má ra en ge dé lyez ték
ezen ve gyi anyag fel hasz ná lá sát az A. vagy a B. mel lék let
ér tel mé ben; vagy

(iii) olyan ál lam nak, mely nem Ré szes Fele ezen
Egyez mény nek, mely éves ta nú sít ványt adott az ex por tá ló
Ré szes Fél nek. Az ilyen ta nú sít vány rész le te sen le ír ja a
ve gyi anyag szán dé kos fel hasz ná lá sát, és tar tal maz egy
nyi lat ko za tot, hogy, erre a ve gyi anyag ra vo nat ko zó an, az
im por tá ló ál lam el kö te le zett:

a) az em be ri egész ség és a kör nye zet vé del mé re a ki -
bo csá tá sok mi ni ma li zá lá sá ra vagy meg aka dá lyo -
zá sá ra szol gá ló szük sé ges in téz ke dé sek meg té te -
lé vel;

b) a 6. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz ke -
dé sek tel je sí té sé re; és

c) a B. mel lék let II. ré szé nek 2. be kez dé sé ben le írt
in téz ke dé sek tel je sí té sé re, ahol al kal maz ha tó.
A ta nú sít vány nak ugyan csak tar tal maz nia kell
bár mely meg fe le lõ tá mo ga tó do ku men tá ci ót, mint 
pél dá ul be cik ke zett tör vények, sza bá lyo zó esz kö -
zök vagy köz igaz ga tá si vagy po li ti kai út mu ta tá -
sok. Az ex por tá ló Ré szes Fél nek a ta nú sít ványt to -
váb bí ta nia kell a Tit kár ság nak a kéz hez vé tel tõl
szá mí tott hat van na pon be lül;

c) az A. mel lék let ben fel so rolt bár mely ve gyi anya got,
mely nek gyár tá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra már egyik Ré -
szes Fél szá má ra sincs ha tály ban spe ci á lis ki vé tel, nem ex -
por tál nak et tõl a Ré szes Fél tõl, ki vé ve kör nye zet kí mé lõ
ár tal mat la ní tás cél já ból;

d) ezen be kez dés cél já ból az „ál lam, mely nem Fele az
Egyez mény nek” ma gá ban fog lal, egy konk rét ve gyi
anyag ra vo nat ko zó an, egy ál la mot vagy egy re gi o ná lis
gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tet, mely erre a ve gyi
anyag ra vo nat ko zó an nem egye zett bele, hogy kös se az
Egyez mény.

(3) Min den Ré szes Fél, mely ren del ke zik új növény -
védõ sze rek re vagy új ipa ri ve gyi anya gok ra vo nat ko zó
egy vagy több sza bá lyo zá si és ér té ke lé si terv vel, sza bá lyo -
zá si in téz ke dé se ket fo ga na to sít azon új nö vény vé dõ sze rek 
és új ipa ri ve gyi anya gok gyár tá sá nak és fel hasz ná lá sá nak
meg elõ zé se cél já ból, me lyek, a D. mel lék let 1. be kez dé sé -
ben le írt kri té ri u mo kat szá mí tás ba véve, a kör nye zet ben
tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok tu laj don -
sá ga it mu tat ják.

(4) Min den Ré szes Fél, mely ren del ke zik nö vény vé dõ
sze rek re vagy ipa ri ve gyi anya gok ra vo nat ko zó egy vagy
több sza bá lyo zá si és ér té ke lé si terv vel, ahol le het sé ges,
figye lembe ve szi ezen ter vek ben a D. mel lék let 1. be kez -
dé sé ben le írt kri té ri u mo kat a je len leg hasz ná lat ban lévõ
nö vény vé dõ sze rek vagy ipa ri ve gyi anya gok fel mé ré se -
kor.

(5) Amennyi ben az Egyez mény más hogy nem ren del ke -
zik, az (1) és (2) be kez dés nem vo nat ko zik egy ve gyi
anyag la bo ra tó ri u mi szin tû ku ta tás ban vagy re fe ren cia -
min ta ként fel hasz ná lan dó mennyi sé ge i re.

(6) Bár mely Ré szes Fél, mely ren del ke zik spe ci á lis ki -
vé tel lel az A. mel lék let nek meg fele lõen, vagy spe ci á lis ki -
vé tel lel vagy el fo gad ha tó cél lal a B. mel lék let nek meg -
fele lõen, meg fe le lõ in téz ke dé se ket fo ga na to sít an nak biz -
to sí tá sá ra, hogy az ezen ki vé tel lel vagy cél lal vég zett bár -
mely gyár tás vagy fel hasz ná lás ki vi te le zé se kor úgy jár nak
el, hogy meg elõz zék vagy mi ni ma li zál ják az em be rek ki -
tett sé gét és a kör nye zet be tör té nõ ki bo csá tást. Ki vé te les
fel hasz ná lás kor vagy el fo gad ha tó cél lal, mely ma gá ban
fog lal ja a kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tást a
nor mál mû kö dés kö rül mé nyei kö zött, az ilyen ki bo csá tást
a szük sé ges mi ni mum szint re kell szo rí ta ni, az alkalmaz -
ható szab vá nyok és út mu ta tók figye lembe véte lével.
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4. cikk

A speciális kivételek jegyzéke

(1) Lét re jön egy jegy zék az A. mel lék let ben vagy a
B. mel lék let ben fel so rolt spe ci á lis ki vé te lek kel bíró Ré -
szes Fe lek azo no sí tá sá ra. Nem azo no sít ja azo kat a Ré szes
Fe le ket, ame lyek az A. mel lék let vagy a B. mel lék let bár -
mely Ré szes Fél ál tal al kal maz ha tó cik ke it al kal maz zák. A 
jegy zék kar ban tar tá sát a Tit kár ság vég zi, és an nak nyil vá -
no san el ér he tõ nek kell len nie.

(2) A jegy zék ben a kö vet ke zõk nek kell sze re pel nie:

a) az A. mel lék let bõl és a B. mel lék let bõl vett spe ci á lis
ki vé tel tí pu sok lis tá ja;

b) azon Ré szes Fe lek fel so ro lá sa, akik az A. mel lék let
vagy a B. mel lék let spe ci á lis ki vé te le i ben ré sze sül nek; és

c) min den egyes spe ci á lis ki vé tel le já ra ti idõ pont já nak
fel so ro lá sa;

(3) Bár mely Ál lam, Ré szes Fél lé vá lá sát köve tõen, a
Tit kár ság hoz el jut ta tott írás be li ér te sí tés út ján be je gyez tet -
he ti ma gát az A. mel lék let ben vagy a B. mel lék let ben fel -
so rolt egy vagy több spe ci á lis ki vé tel re.

(4) Min den, egy adott ve gyi anyag ra vo nat ko zó spe ci á -
lis ki vé tel be jegy zé se el évül az Egyez mény ha tály ba lé pé -
sé nek idõ pont ját kö ve tõ ötö dik év ben, amennyi ben nem
sze re pel az egyik Ré szes Fél ál tal spe ci á lis ko ráb bi idõ -
pont a jegy zék ben, vagy a (7) be kez dés alap ján hosszab bí -
tás en ge dé lye zé se nem tör tént.

(5) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja elsõ ülé sén dönt a
jegy zék ben lévõ be jegy zé sek fe lül vizs gá la ti el já rá sá ról.

(6) Egy jegy zék ben lévõ be jegy zés fe lül vizs gá la tát
meg elõ zõ en a vo nat ko zó Ré szes Fél nek je len tést kell to -
váb bí ta nia a Tit kár ság felé an nak iga zo lá sá ra, hogy to -
vább ra is szük sé ge van ezen spe ci á lis ki vé tel re. A Tit kár -
ság nak a je len tést el kell jut tat nia min den Ré szes Fél hez. A 
be jegy zé sek fe lül vizs gá la tát az összes ren del ke zés re álló
adat alap ján kell vég re haj ta ni. Ezt köve tõen a Ré szes Fe -
lek kon fe ren ci á ja, amennyi ben meg fe le lõ nek íté li, ja vas la -
tot ter jeszt het elõ a vo nat ko zó Ré szes Fél nek.

(7) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja, a vo nat ko zó Ré szes
Fél ké ré sé re, dön tést hoz hat egy spe ci á lis ki vé tel le já ra ti
ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról leg fel jebb öt évig ter je dõ
idõ szak ra. Dön tés ho za ta lá ban a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á -
ja kel lõ en figye lembe ve szi a fej lõ dõ és az át me ne ti gaz da -
sá gú or szá gok Ré szes Fe le i nek sa ját sá gos kö rül mé nye it.

(8) Bár mely Ré szes Fél bár mi kor vissza von hat ja bár -
mely, spe ci á lis ki vé tel re vo nat ko zó be jegy zé sét a jegy zék -
bõl a Tit kár ság hoz el jut ta tott írá sos be je len tés út ján. A
vissza vo nás a be je len tés ben meg ha tá ro zott idõ ben lép ha -
tály ba.

(9) Ami kor egy adott tí pu sú spe ci á lis ki vé tel re már egy
Ré szes Fél sincs be je gyez ve, erre vo nat ko zó an újabb be -
jegy zést a továb biak ban nem le het ten ni.

5. cikk

Nem szándékos gyártás és felhasználásból származó
kibocsátások csökkentésére vagy megszüntetésére

szolgáló intézkedések

Min den Ré szes Fél leg alább a kö vet ke zõ in téz ke dé se -
ket fo ga na to sít ja a C. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya -
gok mind egyi ké nek ant ro po gén for rá sok ból szár ma zó
összes ki bo csá tá sá nak csök ken té sé re, a to váb bi mi ni ma li -
zá lá suk, vagy ahol meg va ló sít ha tó, vég le ges ki kü szö bö lé -
sük ér de ké ben:

a) ak ció prog ram vagy, ahol le het sé ges, re gi o ná lis vagy 
szub re gi o ná lis ak ció prog ram ki dol go zá sa az Egyez mény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül, és azt köve tõen an -
nak tel je sí té se a C. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok
ki bo csá tá sá nak azo no sí tá sá ra, jel lem zé sé re és tag la lá sá ra,
va la mint a b)–e) al be kez dé sek meg va ló sí tá sá nak elõ se gí -
té sé re, a 7. cikk ben meg ha tá ro zott meg va ló sí tá si terv ré -
sze ként. Az ak ció prog ram tar tal maz za a kö vet ke zõ ele me -
ket:

(i) a je len le gi és az elõ re ve tí tett ki bo csá tá sok ér té ke lé -
se, be le ért ve a for rás lel tár és a ki bo csá tás becs lé sek ki dol -
go zá sát és kar ban tar tá sát, figye lembe véve a C. mel lék let -
ben azo no sí tott for rás ka te gó ri á kat;

(ii) a Ré szes Fél nek az ilyen ki bo csá tá sok ke ze lé sé re
vo nat ko zó tör vényeinek és po li ti ká já nak ha té kony ság ér té -
ke lé se;

(iii) az ezen be kez dés ben meg adott kö te le zett sé gek ki -
elé gí té sét cél zó stra té gi ák, figye lembe véve az (i) és
(ii) be kez dés ben lévõ ér té ke lé se ket;

(iv) az ezen stra té gi ák kal kap cso la tos és azok nak tu da -
tá ban vég zett ok ta tás és kép zés ösz tön zé sé re tett lé pé sek;

(v) az ezen stra té gi ák ról és a be kez dés ben le írt kö te le -
zett sé gek ki elé gí té sé ben el ért si ke re ik rõl  szóló át te kin té -
sek min den öt év ben; az ilyen át te kin té se ket a 15. cikk nek
meg fele lõen be adott je len té sek hez kell csa tol ni;

(vi) az ak ció prog ram, va la mint a ben ne fog lalt straté -
giák és in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak ütem ter ve;

b) azon el ér he tõ, ki vi te lez he tõ és meg va ló sít ha tó in téz -
ke dé sek al kal ma zá sá nak elõ se gí té se, me lyek kel ered mé -
nye sen el ér he tõ a ki bo csá tá sok csök ken té sé nek vagy a for -
rá sok ki kü szö bö lé sé nek egy va ló sze rû és je len tõ ség tel jes
szint je;

c) a C. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok ki ala ku lá -
sá nak és ki bo csá tá sá nak meg elõ zé sé re az al ter na tív vagy
mó do sí tott anya gok, ter mé kek és el já rá sok fej lesz té sé nek
ösz tön zé se, és, ahol al kal maz ha tó nak íté lik, al kal ma zá sá -
nak meg kö ve te lé se, figye lembe véve a C. mel lék let ben
meg adott, meg elõ zé si és ki bo csá tás csök ken té si in téz ke dé -
sek re vo nat ko zó ál ta lá nos út mu ta tást és a Ré szes Fe lek
kon fe ren ci á já nak dön té se alap ján el fo ga dan dó út mu ta tó -
kat;

d) azon for rás ka te gó ri ák ba esõ új for rá sok ese tén, me -
lyek a Ré szes Fél sze rint ilyen in téz ke dé sek meg té te lét in -
do kol ják az ak ció prog ram já ban, az el ér he tõ leg jobb tech -
ni kák al kal ma zá sá nak ösz tön zé se és, az ak ció prog ram já -
nak meg va ló sí tá si ütem ter vé vel össz hang ban, meg kö ve te -
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lé se, kü lö nös kez de ti fi gye lem mel a C. mel lék let II. ré szé -
ben azo no sí tott for rás ka te gó ri ák ra. Az ezen mel lék let II.
ré szé ben fel so rolt ka te gó ri ák ba tar to zó új for rá sok ra vo -
nat ko zó el ér he tõ leg jobb tech ni kák al kal ma zá sá nak kö ve -
tel mé nye it a le he tõ leg ha ma rabb be kell ve zet ni, de nem
ké sõbb mint négy év vel azt köve tõen, hogy az Egyez mény
ezen Ré szes Fél szá má ra ha tály ba lép. Az azo no sí tott ka te -
gó ri ák ese tén a Ré szes Fe lek al kal maz hat ják a leg jobb kör -
nye ze ti gya kor la tot. Az el ér he tõ leg jobb tech ni kák és leg -
jobb kör nye ze ti gya kor lat al kal ma zá sa kor a Ré szes Fe lek -
nek figye lembe kell ven ni az ezen mel lék let ben meg adott,
meg elõ zé si és ki bo csá tás csök ken té si in téz ke dé sek re vo -
nat ko zó ál ta lá nos út mu ta tást és a Ré szes Fe lek konferen -
ciájának dön té se alap ján el fo ga dan dó, az el ér he tõ leg jobb
tech ni kák ról és leg jobb kör nye ze ti gya kor lat ról  szóló út -
mu ta tást;

e) az ak ció prog ram já nak meg fele lõen az el ér he tõ leg -
jobb tech ni kák és leg jobb kör nye ze ti gya kor lat al kal ma zá -
sá nak ösz tön zé se:

(i) meg lé võ for rá sok ra, a II. rész ben fel so rolt for rás ka -
te gó ri á kon be lül és a C. mel lék let III. ré szé ben fel so rolt
for rás ka te gó ri á kon be lül; és

(ii) új for rá sok ra, a C. mel lék let III. ré szé ben fel so rolt
for rás ka te gó ri á kon be lül, me lyet a Ré szes Fél a d) al be kez -
dés ben nem adott meg.

Az el ér he tõ leg jobb tech ni kák és leg jobb kör nye ze ti
gya kor lat al kal ma zá sa kor a Ré szes Fe lek nek figye lembe
kell ven ni a C. mel lék let ben sze rep lõ, meg elõ zé si és ki bo -
csá tás csök ken té si in téz ke dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos út -
mu ta tást, és az el ér he tõ leg jobb tech ni kák ról és leg jobb
kör nye ze ti gya kor lat ról  szóló, a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á -
já nak dön té se alap ján el fo ga dan dó út mu ta tó kat;

f) ezen al be kez dés és a C. mel lék let vo nat ko zá sá ban:

(i) ,,az el ér he tõ leg jobb tech ni kák” je len tik a leg ha té -
ko nyabb és fej let tebb szint jét azon te vé keny sé gek és mû -
kö dé si mód ja ik fej lõ dé sé nek, me lyek azon konk rét tech ni -
kák gya kor la ti al kal mas sá gát jel zik, me lyek ál ta lá ban
a C. mel lék let I. ré szé ben fel so rolt ve gyi anya gok ki bo csá -
tá sá nak és a kör nye zet re mint egész re gya ko rolt ká ros ha -
tá sa ik nak meg elõ zé sé re, és ahol ez nem meg va ló sít ha tó,
ál ta lá nos ság ban a csök ken té sé re ter ve zett ki bo csá tá si kor -
lá tok alap ját ké pe zik. Eb ben a te kin tet ben:

(ii) ,,tech ni kák” ma guk ban fog lal ják az al kal ma zott
tech no ló gi á kat és a be ren de zés ter ve zé sé nek, meg épí té sé -
nek, kar ban tar tá sá nak, üze mel te té sé nek és le bon tá sá nak
mód ját;

(iii) ,,el ér he tõ” je len ti azo kat a tech ni ká kat, me lyek
hoz zá fér he tõ ek az üze mel te tõ szá má ra, és me lyek olyan
mér ték ben fej let tek, hogy a vo nat ko zó ipa ri szek tor ban
meg va ló sít ha tó ak, gaz da sá gi lag és mû sza ki lag meg va ló -
sít ha tó kö rül mé nyek kö zött, figye lembe véve a költség-
 haszon meg fon to lá so kat; és

(iv) ,,leg jobb” a leg ha té ko nyabb a kör nye zet mint
egész vé del mé nek ma gas ál ta lá nos szint jé nek el éré sé ben;

(v) ,,leg jobb kör nye ze ti gya kor lat” a kör nye ze ti sza bá -
lyo zó in téz ke dé sek és stra té gi ák kom bi ná ci ó já nak leg -
meg fe le lõbb al kal ma zá sa;

(vi) ,,új for rás” bár mely for rás, mely nek épí té se vagy
alap ve tõ át ala kí tá sa leg alább egy év vel a kö vet ke zõ idõ -
pon tok elõtt el kez dõ dött:

a) ezen Egyez mény ha tály ba lé pé se az adott Ré szes
Fél vo nat ko zá sá ban; vagy

b) a C. mel lék let mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé se a vo -
nat ko zó Ré szes Fél szá má ra, ahol a for rás ki zá ró -
lag ezen mó do sí tás kö vet kez té ben ke rült az
Egyez mény ren del ke zé sei alá.

g) az ebbe az al be kez dés be tar to zó el ér he tõ leg jobb
tech ni kák ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge i nek ki elé gí té sé re
bár mely Ré szes Fél al kal maz hat ki bo csá tá si ha tár ér té ke -
ket vagy üze mi szab vá nyo kat.

6. cikk

Árukészletekbõl és hulladékokból származó kibocsátások
csökkentésére vagy megszüntetésére szolgáló

intézkedések

(1) An nak biz to sí tá sá ra, hogy az A. vagy B. mel lék let -
ben fel so rolt ve gyi anya gok ból álló vagy azt tar tal ma zó
áru kész le te ket és a hul la dé ko kat, be le ért ve a hul la dék ká
váló azon ter mé ke ket és cik ke ket, me lyek az A., a B. vagy
a C. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok ból áll nak, azo -
kat tar tal maz zák vagy azok kal szennye zet tek, oly mó don
ke zel je nek, hogy véd jék az em be ri egész sé get és a kör nye -
ze tet, min den Ré szes Fél:

a) meg fe le lõ stra té gi á kat fej leszt ki a kö vet ke zõk azo -
no sí tá sá ra:

(i) az A. vagy a B. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya -
gok ból álló vagy azt tar tal ma zó áru kész le tek; és

(ii) hasz ná lat ban lévõ ter mé kek és cik kek, il let ve hul la -
dé kok, me lyek az A., a B. vagy a C. mel lék let ben fel so rolt
ve gyi anya gok ból áll nak, azo kat tar tal maz zák vagy azok -
kal szennye zet tek;

b) az A. vagy a B. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya -
gok ból álló vagy azo kat tar tal ma zó áru kész le tek azo no sí -
tá sa, a meg va ló sít ha tó mér té kig, az a) al be kez dés ben em lí -
tett stra té gi ák alap ján;

c) az áru kész le tek ke ze lé se, ahol al kal maz ha tó, biz ton -
sá gos, ha té kony és kör nye zet ba rát mó don. Az A. vagy
a B. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok áru kész le te it,
ame lyek fel hasz ná lá sa az A. mel lék let spe ci á lis ki vé te lei,
vagy a B. mel lék let spe ci á lis ki vé te lei vagy el fo gad ha tó
cél jai alap ján már nem fel hasz nál ha tó ak, ki vé ve a 3. cikk
(2) be kez dé sé ben ki vi tel re en ge dé lye zett áru kész le te ket,
hul la dék nak kell te kin te ni és a d) al be kez dés ben fog lal tak
sze rint kell ke zel ni;

d) meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell vég re haj ta ni, hogy az
ilyen hul la dé kok, be le ért ve a hul la dék ká váló ter mé ke ket
és áru cik ke ket:

(i) kör nye zet ba rát mó don le gye nek ke zel ve, össze -
gyûjt ve, szál lít va és tá rol va,

(ii) olyan mó don ke rül je nek le ra kás ra, hogy a kör nye -
zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok
meg sem mi sül je nek, vagy ir re ver zi bi li sen át ala kul ja nak
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oly mó don, hogy ne mu tas sák a kör nye zet ben tar tó san
meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok tu laj don sá ga it,
vagy más kör nye zet ba rát mó don ke rül je nek el he lye zés re,
ami kor a meg sem mi sí tés vagy ir re ver zi bi lis át ala kí tás kör -
nye zet vé del mi szem pont ból nem elõ nyös vagy a kör nye -
zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anyag-tar -
ta lom ala csony, figye lembe véve a nem zet kö zi sza bá lyo -
kat, szab vá nyo kat és út mu ta tó kat, be le ért ve a (2) be kez -
dés nek meg fele lõen ki ala kít ha tó kat, il let ve a vo nat ko zó, a
ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé sé rõl  szóló glo bá lis és re gi o -
ná lis sza bá lyo zó rend sze re ket,

(iii) en ge dé lye zé se ne tör tén jen meg olyan le ra ká si mû -
ve le tek re, me lyek a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó
szer ves szennye zõ anya gok vissza nye ré sé re, új ra fel dol go -
zá sá ra, re ge ne rá lá sá ra, köz vet len új ra fel hasz ná lá sá ra vagy 
al ter na tív fel hasz ná lá sá ra ve zet het, és

(iv) nem zet kö zi ha tá ro kon át tör té nõ szál lí tá suk a vo -
nat ko zó nem zet kö zi sza bá lyok, szab vá nyok és út mu ta tá -
sok figye lembevétele nél kül ne tör tén hes sen meg;

e) erõ fe szí té se ket kell ten ni azok nak a hely szí nek nek
az azo no sí tá sá ra, ame lyek az A., a B. vagy a C. mel lék let -
ben fel so rolt ve gyi anya gok kal szennye zet tek; amennyi -
ben ezen te rü le tek meg tisz tí tá sá ra sor ke rül, azt kör nye zet -
ba rát mó don kell vég re haj ta ni.

(2) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak a ve szé lyes hul la -
dé kok or szág ha tá ro kon túl ra szál lí tá sá nak és el he lye zé sé -
nek el len õr zé sé rõl  szóló Bá ze li Egyez mény meg fe le lõ tes -
tü le te i vel szo ros kap cso la tot kell ki ala kí ta ni, hogy töb bek
kö zött:

a) meg ha tá roz zák a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó
szer ves szennye zõ anya gok meg sem mi sí té sé nek vagy ir re -
ver zi bi lis át ala kí tá sá nak azo kat a szint je it, me lyek szük sé -
ge sek an nak biz to sí tá sá ra, hogy a D. mel lék let 1. be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott tu laj don sá ga ik ne mu tat koz za nak;

b) a fen ti ek alap ján meg ha tá roz zák azt az el já rást, ame -
lyet kör nye zet ba rát el he lye zés nek ítél nek; és

c) együtt mû köd je nek, ahol al kal maz ha tó, az A., a B. és
a C. mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok kon cent rá ció -
szint je i nek ki ala kí tá sá ban an nak ér de ké ben, hogy meg ha -
tá roz zák az 1. cikk d) be kez dé sé nek (ii) al be kez dé sé ben
em lí tett, a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok ra vo nat ko zó ala csony kon cent rá ci ót.

7. cikk

Végrehajtási terv

(1) Min den Ré szes Fél kö te les:
a) ki dol goz ni egy vég re haj tá si ter vet az Egyez mény -

ben vál lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé re és tö re ked ni an -
nak vég re haj tá sá ra;

b) el jut tat ni vég re haj tá si ter vét a Ré szes Fe lek kon fe -
ren ci á já nak az Egyez mény erre vo nat ko zó an tör té nõ ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül; és

c) fe lül vizs gál ni és, ahol al kal maz ha tó, nap ra kész ál la -
pot ba hoz ni vég re haj tá si ter vét rend sze res idõ kö zön ként

és a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak dön té sé vel meg ha tá ro -
zott mó don.

(2) A Ré szes Fe lek nek, ahol al kal maz ha tó, köz vet le nül
vagy glo bá lis, re gi o ná lis és szub re gi o ná lis szer ve ze te ken
ke resz tül kell együtt mû köd ni ük, ér te kez ni ük kell a nem ze -
ti ér dek cso por tok kal, be le ért ve a nõi cso por to su lá so kat és
azo kat a cso por to su lá so kat, ame lyek a gyer me kek egész -
sé gé vel fog lal koz nak, an nak ér de ké ben, hogy vég re haj tá si 
ter vük fej lesz té sét, meg va ló sí tá sát és nap ra késszé té te lét
elõ se gít sék.

(3) A Ré szes Fe lek nek tö re ked ni ük kell olyan le he tõ sé -
gek hasz no sí tá sá ra és, ahol szük sé ges, ki ala kí tá sá ra, me -
lyek se gít sé gé vel a fenn tart ha tó fej lõ dés rõl  szóló stra té gi á -
juk ba in teg rál hat ják a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó
szer ves szennye zõ anya gok ra vo nat ko zó nem ze ti vég re -
haj tá si ter vü ket, ahol al kal maz ha tó.

8. cikk

Vegyi anyagok felsorolása az A., B. és C. mellékletben

(1) Bár mely Ré szes Fél ja vas la tot ter jeszt het elõ a Tit -
kár ság felé egy ve gyi anyag A., B. és/vagy C. mel lék let ben 
tör té nõ fel so ro lá sá ra. A ja vas lat nak tar tal maz nia kell a
D. mel lék let ben meg ha tá ro zott ada to kat. A ja vas lat el ké -
szí té se so rán a Ré szes Fe let más Ré szes Fe lek és/vagy a
Tit kár ság is se gít he ti.

(2) A Tit kár ság nak iga zol nia kell, hogy a ja vas lat tar tal -
maz za a D. mel lék let ben meg ha tá ro zott ada to kat. Ha a Tit -
kár ság meg gyõ zõ dött róla, hogy a ja vas lat az így meg ha tá -
ro zott ada to kat tar tal maz za, to váb bít ja a ja vas la tot A Kör -
nye zet ben Tar tó san Meg ma ra dó Szer ves Szennye zõ
Anya go kat Fe lül vizs gá ló Bi zott ság felé.

(3) A Bi zott ság nak meg kell vizs gál nia a ja vas la tot, ru -
gal ma san és át lát ha tó mó don kell al kal maz nia a D. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ki je lö lé si kri té ri u mo kat min den ren -
del ke zés re bo csá tott adat figye lembe véte lével, egy sé ges
és ki egyen sú lyo zott mó don.

(4) Amennyi ben a Bi zott ság úgy ha tá roz, hogy:
a) meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a ki je lö lé si kri té ri u mok

tel je sül nek, a Tit kár sá gon ke resz tül a ja vas la tot és a Bi -
zott ság ét éke lé sét min den Ré szes Fél és meg fi gye lõ szá -
má ra el ér he tõ vé te szi és ösz tö nöz ni õket az E. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ada tok be nyúj tá sá ra; vagy

b) meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a ki je lö lé si kri té ri u mok
nem tel je sül nek, a Tit kár sá gon ke resz tül ér te sít min den
Ré szes Fe let és meg fi gye lõt, a ja vas la tot és a Bi zott ság ér -
té ke lé sét min den Ré szes Fél szá má ra el ér he tõ vé te szi és a
ja vas la tot el uta sít ja.

(5) A (4) be kez dés alap ján el uta sí tott bár mely ja vas la tot 
bár mely Ré szes Fél újra elõ ter jeszt he ti a Bi zott ság felé. Az 
elõ ter jesz tés tar tal maz hat ja a Ré szes Fél bár mely meg fon -
to lá sát, va la mint a Bi zott ság to váb bi meg fon to lá sá nak in -
dok lá sát. Ha az el já rást köve tõen a Bi zott ság is mét el uta -
sít ja a ja vas la tot, a Ré szes Fél ki fo gá sol hat ja a dön tést és a
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Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja kö vet ke zõ ülé sén a kér dést
fon to ló ra ve szi. A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja a D. mel lék -
let ki je lö lé si kri té ri u ma i nak, a Bi zott ság ér té ke lé sé nek, va -
la mint min den, bár mely Ré szes Fél vagy meg fi gye lõ ál tal
szol gál ta tott ki egé szí tõ adat figye lembe véte lével dönt het
úgy, hogy a ja vas lat nak to vább kell men nie.

(6) Ahol a Bi zott ság úgy dön tött, hogy a ki je lö lé si kri té -
ri u mok tel je sül nek, vagy a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja a
ja vas lat to vább ha la dá sa mel lett dön tött, a Bi zott ság nak
foly tat nia kell a ja vas lat fe lül vizs gá la tát min den to váb bi
be ér ke zett vo nat ko zó adat figye lembe véte lével, és az
E. mel lék let alap ján el kell ké szí te nie egy koc ká za ti pro fil
ter ve ze tet. A ter ve ze tet a Tit kár sá gon ke resz tül el kell jut -
tat nia min den Ré szes Fél hez és meg fi gye lõ höz, be kell
gyûj te nie azok mû sza ki meg jegy zé se it, és a mû sza ki meg -
jegy zé sek figye lembe véte lével el kell ké szí te nie a koc ká -
za ti pro filt.

(7) Ha az E. mel lék let nek meg fele lõen ki ala kí tott koc -
ká za ti pro fil alap ján a Bi zott ság úgy dönt, hogy:

a) a ve gyi anyag, a nagy tá vol ság ra jutó kör nye ze ti
szál lít ódá sa foly tán, je len tõs ká ro kat okoz hat az em be ri
egész ség ben és/vagy a kör nye zet ben úgy, hogy glo bá lis
cse lek vés re van szük ség, a ja vas lat nak to vább kell men nie. 
A tel jes tu do má nyos bi zo nyos ság hi á nya nem aka dá lyoz -
hat ja meg a ja vas lat to vább ha la dá sát. A Bi zott ság a Tit kár -
sá gon ke resz tül a dön tés hez min den Ré szes Fél tõl és meg -
fi gye lõ tõl kér het ada to kat az F. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott meg fon to lá sok hoz kap cso ló dó an. Ezt köve tõen el kell 
ké szí te nie egy koc ká zat ke ze lé si ér té ke lést, amely nek tar -
tal maz nia kell az adott ve gyi anyag ra vo nat ko zó le het sé -
ges kor lá to zó rend sza bá lyok elem zé sét ezen mel lék let nek
meg fele lõen; vagy

b) a ja vas lat nem ha lad to vább, a koc ká za ti pro filt a Tit -
kár sá gon ke resz tül el kell jut tat ni min den Ré szes Fél hez és 
meg fi gye lõ höz, és a ja vas la tot el uta sít ja.

(8) Bár mely, a (7) be kez dés b) pont ja alap ján el uta sí tott
ja vas lat hoz bár mely Ré szes Fél kér he ti a Ré szes Fe lek
kon fe ren ci á ját, hogy uta sít sa a Bi zott sá got to váb bi ada tok
be gyûj té sé re a ja vas ló Ré szes Fél tõl és más Ré szes Fe lek -
tõl egy évet meg nem ha la dó idõ tar tam ban. Ezen idõ szak
vé gén és a be ér ke zett in for má ci ók alap ján a Bi zott ság nak
újra meg kell vizs gál nia a ja vas la tot a (6) be kez dés alap ján
a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ál tal meg ha tá ro zan dó pri o ri -
tá sok kal. Ha az el já rást köve tõen a Bi zott ság is mét el uta -
sít ja a ja vas la tot, a Ré szes Fél ki fo gá sol hat ja a dön tést és a
Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja so ron kö vet ke zõ ülé sén a kér -
dést fon to ló ra ve szi. A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja az
E. mel lék let alap ján el ké szült koc ká za ti váz lat alap ján, a
Bi zott ság ér té ke lé sé nek, va la mint min den, bár mely Ré -
szes Fél vagy meg fi gye lõ ál tal szol gál ta tott ki egé szí tõ adat 
figye lembe véte lével dönt het úgy, hogy a ja vas lat nak to -
vább kell men nie. Ha a Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á ja úgy
dönt, hogy a ja vas lat to vább me het, a Bi zott ság nak el kell
ké szí te nie a koc ká zat ke ze lé si ér té ke lést.

(9) A Bi zott ság nak a (6) be kez dés ben em lí tett koc ká za ti 
pro fil és a (7) be kez dés a) pont já ban vagy a (8) be kez dés -
ben em lí tett koc ká zat ke ze lé si ér té ke lés alap ján ja vas la tot

kell ten nie, hogy a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja meg fon tol -
ja-e a ve gyi anyag fel so ro lá sát az A., a B. és/vagy a C. mel -
lék let ben. A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak, kel lõ en
figye lembe véve a Bi zott ság ja vas la ta it, be le ért ve bár mely
tu do má nyos bi zony ta lan sá got, kö rül te kin tõ en dön te nie
kell a ve gyi anyag fel so ro lá sá ról, meg ha tá roz va a vo nat -
ko zó sza bá lyo zó in téz ke dé se ket, az A., a B. és/vagy a
C. mel lék let ben.

9. cikk

Információcsere

(1) Min den Ré szes Fél elõ se gí ti vagy vál lal ja a kö vet ke -
zõk re vo nat ko zó in for má ci ók cse ré jét:

a) a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok gyár tá sá nak, fel hasz ná lá sá nak és ki -
bo csá tá sá nak csök ken té se vagy meg szün te té se; és

b) a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok al ter na tí vá it, be le ért ve a koc ká za ti té -
nye zõ ik re, va la mint a gaz da sá gi és a szo ci á lis költ sé ge ik re 
vo nat ko zó in for má ci ó kat.

(2) A Ré szes Fe lek az (1) be kez dés ben em lí tett in for má -
ci ó kat köz vet le nül, vagy a Tit kár sá gon ke resz tül cse ré lik
ki.

(3) Min den Ré szes Fél ki je löl egy nem ze ti kap cso lat tar -
tó sze mélyt ezen in for má ci ók cse ré jé re.

(4) A Tit kár ság a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó
szer ves szennye zõ anya gok ra vo nat ko zó in for má ci ók te -
kin te té ben, be le ért ve a Ré szes Fe lek, kor mány kö zi szer ve -
ze tek és nem kor mány za ti szer ve ze tek ál tal szol gál ta tott
in for má ci ó kat, cle a ring-ho u se me cha niz mus ként, in for -
má ció bank ként szol gál.

(5) Ezen Egyez mény vo nat ko zá sá ban az em be rek és a
kör nye zet egész sé gé re és biz ton sá gá ra vo nat ko zó in for -
má ci ók nem te kin ten dõk bi zal mas nak. A Ré szes Fe lek,
me lyek ezen Egyez mény nek meg fele lõen egyéb in for má -
ci ót cse rél nek, a köl csö nös meg ál la po dás sze rint vé dik a
bi zal mas in for má ci ó kat.

10. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása, társadalmi 
tudatosság és képzés

(1) Min den Ré szes Fél, le he tõ sé ge i hez mér ten, elõ se gí ti 
és tá mo gat ja:

a) po li ti ku sai és dön tés ho zói kö ré ben a kör nye zet ben
tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõk re vo nat ko zó tu -
da tos sá got;

b) a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sát a kör nye zet ben tar tó -
san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ról el ér he tõ
min den in for má ci ó val, az 5. cikk (9) be kez dé sé nek figye -
lembe véte lével;
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c) a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok ról, va la mint egész ség re és kör nye zet -
re gya ko rolt ha tá sa ik ról és al ter na tí vá ik ról  szóló kép zé si
és tár sa dal mi tu da tos sá got nö ve lõ prog ra mok ki dol go zá sát 
és meg va ló sí tá sát, kü lö nö sen nõk, gyer me kek és ala csony
kép zett sé gû ek szá má ra;

d) a nyil vá nos ság rész vé te lét a kör nye zet ben tar tó san
meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok kal és azok egész -
ség re és kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá val kap cso la tos kér -
dé sek ben, va la mint az azok ra te en dõ meg fe le lõ vá lasz lé -
pé se i nek ki dol go zá sá ban, be le ért ve az or szá gos szin tû
ada tok szol gál ta tá sá nak le he tõ sé gét ezen Egyez mény vég -
re haj tá sá ra vo nat ko zó an;

e) a mun ká sok, tu dó sok, ok ta tók, va la mint a mû sza ki
sze mély zet és a ve ze tõk kép zé sét;

f) az ok ta tás ra és tár sa dal mi tu da tos ság ra vo nat ko zó
anya gok nem ze ti és nem zet kö zi szin ten tör té nõ fej lesz té -
sét és cse ré jét; és

g) ok ta tó és kép zé si prog ra mok ki dol go zá sát és meg va -
ló sí tá sát nem ze ti és nem zet kö zi szin ten.

(2) Min den Ré szes Fél, le he tõ sé ge in be lül, biz to sít ja a
nyil vá nos ság hoz zá fé ré sét az (1) be kez dés ben rész le te zett
in for má ci ók hoz, va la mint ezen in for má ci ók ak tu a li zá lá -
sát.

(3) Min den Ré szes Fél, le he tõ sé ge in be lül, ösz tön zi az
ipart és a hi va tá sos fel hasz ná ló kat az (1) be kez dés ben
rész le te zett in for má ci ók kal való nem ze ti, il let ve,
amennyi ben le het sé ges, szub re gi o ná lis, re gi o ná lis és glo -
bá lis biz to sí tá sá nak elõ se gí té sé re és tá mo ga tá sá ra.

(4) A kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok ról és al ter na tí vá ik ról  szóló informá -
ciók biz to sí tá sa ér de ké ben a Ré szes Fe lek al kal maz hat nak
biz ton sá gi adat la po kat, je len té se ket, tö meg tá jé koz ta tá si
esz kö zö ket és egyéb kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket, va la -
mint fel ál lít hat nak nem ze ti vagy te rü le ti szin tû informá -
ciós köz pon to kat.

(5) Min den Ré szes Fél meg fon to lás tár gyá vá te szi olyan 
me cha niz mu sok ki dol go zá sát, mint pél dá ul a szennye zõ
anya gok ki bo csá tá sá nak és szál lí tá sá nak jegy zé ke, me lyek 
az A., a B. vagy a C. mel lék le tek ben fel so rolt, ki bo csá tott
vagy le ra kott ve gyi anya gok éves mennyi sé gé nek becs lé -
sé re szol gá ló in for má ci ók össze gyûj té sé re és ter jesz té sé re
al kal ma sak.

11. cikk

Kutatás, fejlesztés és monitoring

(1) A Ré szes Fe lek, le he tõ sé ge i ken be lül, or szá gos és
nem zet kö zi szin ten ösz tön zik és/vagy vál lal ják a kör nye -
zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok -
kal, il let ve, ahol ide vá gó, al ter na tí vá ik kal és az új on nan je -
lent ke zõ, a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok kal kap cso la tos ku ta tás, fej lesz tés, mo -
ni tor ing és együtt mû kö dés vég zé sét, be le ért ve:

a) for rá sok és a kör nye zet be tör té nõ ki bo csá tá sok;

b) je len lét, szin tek és tren dek az em be rek ben és a kör -
nye zet ben;

c) kör nye ze ti ter je dés, sors és át ala ku lás;
d) az em be ri egész ség re és a kör nye zet re gya ko rolt ha -

tá sok;
e) tár sa dal mi-gaz da sá gi és kul tu rá lis ha tá sok;
f) a ki bo csá tá sok csök ken té se és/vagy meg szün te té se;

és
g) egyez te tett me to di ka a kép zõ for rá sok lel tá rá nak és a 

ki bo csá tá sok mé ré sé re al kal mas ana li ti kai tech ni kák nak a
ki ala kí tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés ben le írt te vé keny sé gek vál la lá sa kor 
a Ré szes Fe lek, le he tõ sé ge i ken be lül:

a) tá mo gat ják és, ahol le het sé ges, to vább fej lesz tik azo -
kat a nem zet kö zi prog ra mo kat, há ló za to kat és szer ve ze te -
ket, me lyek cél ja meg ha tá roz ni, ve zet ni, ér té kel ni és fi nan -
szí roz ni a ku ta tá so kat, adat gyûj tést és mo ni tor in got, figye -
lembe véve, hogy szük ség van az erõ fe szí té sek meg sok -
szo ro zá sá nak mi ni ma li zá lá sá ra;

b) tá mo gat ják a ha zai és nem zet kö zi erõ fe szí té se ket a
nem ze ti tu do má nyos és mû sza ki ku ta tás erõ sí té sé re, kü lö -
nö sen a fej lõ dõ és az át me ne ti gaz da sá gú or szá gok ese tén,
va la mint elõ se gí tik az ada tok hoz és elem zé sek hez való
hoz zá fé rést, és ezek cse ré jét;

c) figye lembe ve szik, kü lö nö sen a pénz ügyi és a mû -
sza ki erõ for rá sok te rén, a fej lõ dõ és át me ne ti gaz da sá gú
or szá gok szem pont ja it és szük ség le te it, és együtt mû köd -
nek le he tõ sé ge ik bõ ví té sé ben, hogy az a) és a b) al be kez -
dés ben le írt erõ fe szí té sek ben részt ve hes se nek;

d) ku ta tó mun kát vál lal nak a kör nye zet ben tar tó san
meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok nak a sza po ro dás -
bi o ló gi ai egész ség re gya ko rolt ha tá sa i nak csök ken té sé re;

e) az eb ben a be kez dés ben em lí tett ku ta tá si, fej lesz té si
és mo ni tor ing te vé keny sé gük ered mé nye it idõ ben és rend -
sze re sen el ér he tõ vé te szik a nyil vá nos ság szá má ra; és

f) ösz tön zik és vál lal ják az együtt mû kö dést a ku ta tás -
ból, fej lesz tés bõl és mo ni tor ing ból szár ma zó in for má ci ók
tá ro lá sá val és kar ban tar tá sá val kap cso lat ban.

12. cikk

Mûszaki segítségnyújtás

(1) A Ré szes Fe lek fel is me rik, hogy a fej lõ dõ és át me -
ne ti gaz da sá gú or szá gok Ré szes Fe lei ké ré sé nek ele get
tevõ idõ sze rû és meg fe le lõ se gít ség nyúj tá sa el en ged he tet -
len ezen Egyez mény si ke res vég re haj tá sá hoz.

(2) A Ré szes Fe lek együtt mû köd nek és idõ sze rû és
meg fe le lõ se gít sé get nyúj ta nak a fej lõ dõ és át me ne ti gaz -
da sá gú or szá gok Ré szes Fe le i nek, tá mo gat va azo kat,
figye lembe véve sa ját sá gos szük ség le te i ket, az Egyez -
mény ben fog lalt kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé re szol gá ló le -
he tõ sé ge ik szé le sí té sé ben és meg erõ sí té sé ben.

(3) Eb ben a te kin tet ben a fej lett or szá gok Ré szes Fe lei
és le he tõ sé gük höz ké pest egyéb Ré szes Fe lek ál tal nyúj -
tan dó mû sza ki se gít ség ma gá ba fog lal ja, ahogy al kal mas

2008/33. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1461



és ahogy köl csö nö sen meg egyez nek, az Egyez mény ben
fog lalt kö te le zett sé gek vég re haj tá sá val kap cso la tos ké pes -
sé gek bõ ví té sé re szol gá ló mû sza ki se gít sé get. E te kin tet -
ben to váb bi út mu ta tást a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja nyújt.

(4) A Ré szes Fe lek, ahol al kal maz ha tó, meg ál la po dá so -
kat köt nek a fej lõ dõ és át me ne ti gaz da sá gú or szá gok Ré -
szes Fe le i nek az Egyez mény ben fog lalt kö te le zett sé ge ik
ki elé gí té sé vel kap cso la tos mû sza ki se gít ség nyúj tás és a
tech no ló gia cse re elõ se gí té sé nek cél já ból. Ezek a meg ál la -
po dá sok ma guk ban fog lal nak olyan re gi o ná lis és szub -
regionális köz pon to kat, me lyek ké pes ség fej lesz tés sel és
tech no ló gia cse ré vel tá mo gat ják a fej lõ dõ és át me ne ti gaz -
da sá gú or szá gok Ré szes Fe le it az Egyez mény ben fog lalt
kö te le zett sé ge ik ki elé gí té sé ben. E te kin tet ben to váb bi út -
mu ta tást a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja nyújt.

(5) A Ré szes Fe lek, ez zel a cik kel össze füg gés ben, ma -
ra dék ta la nul figye lembe ve szik a leg fej let le nebb or szá gok
és a fej lõ dõ kis szi get ál la mok sa ját sá gos szük ség le te it és
sa ját sá gos hely ze tét a mû sza ki se gít ség nyúj tás sal kap cso -
la tos in téz ke dé se ik so rán.

13. cikk

Pénzügyi források és mechanizmusok

(1) Min den Ré szes Fél vál lal ja, le he tõ sé ge in be lül,
pénz ügyi tá mo ga tás és ösz tön zõk nyúj tá sát azon nem ze ti
te vé keny sé ge i nek te kin te té ben, me lyek szán dé ka ezen
Egyez mény cél ja i nak el éré se a nem ze ti ter vek nek, pri o ri -
tá sok nak és prog ra mok nak meg fele lõen.

(2) A fej lett or szá gok Ré szes Fe lei új és to váb bi pénz -
ügyi for rá so kat nyúj ta nak a fej lõ dõ és át me ne ti gaz da sá gú
or szá gok Ré szes Fe lei szá má ra, hogy ké pes sé te gyék azo -
kat azon vég re haj tó in téz ke dé sek köl csö nö sen meg ál la pí -
tott tel jes költ sé ge i nek té rí té sé ben, me lyek az Egyez mény
kö ve tel mé nye it elé gí tik ki, a fo ga dó Ré szes Fél és a (6) be -
kez dés ben le írt me cha niz mus ban részt vevõ en ti tás kö zöt ti 
meg ál la po dás sze rint. Ön kén tes ala pon és ké pes sé ge i nek
meg fele lõen a töb bi Ré szes Fél is biz to sít hat pénz ügyi for -
rá so kat. Az egyéb for rá sok ból szár ma zó hoz zá já ru lá so kat
is ösz tön zik. Ezen kö te le zett sé gek tel je sí té se kor szá mí tás -
ba kell ven ni a pon tos ság, a ki szá mít ha tó ság, a tá mo ga tá -
sok fo lyó sí tá sá nak kel lõ idõ zí té sé nek szük sé ges sé gét és a
ter hek nek a hoz zá já ru ló Ré szes Fe lek köz ti meg osz tá sá -
nak fon tos sá gát.

(3) A fej lett or szá gok Ré szes Fe lei és egyéb Ré szes Fe -
lek, le he tõ sé ge ik nek meg fele lõen és nem ze ti ter ve ik kel,
pri o ri tá sa ik kal és prog ram ja ik kal össz hang ban, ugyan csak 
biz to sít hat nak és a fej lõ dõ és az át me ne ti gaz da sá gú or szá -
gok Ré szes Fe lei hasz no sít hat nak sa ját ma guk ré szé re
pénz ügyi for rá so kat ezen Egyez mény meg va ló sí tá sá ban
egyéb bi la te rá lis, re gi o ná lis és mul ti la te rá lis for rá so kon
vagy csa tor ná kon ke resz tül.

(4) Hogy a fej lõ dõ or szá gok Ré szes Fe lei ezen Egyez -
mény ben vál lalt kö te le zett sé ge i ket mi lyen mér ték ben va -
ló sít ják meg ha té ko nyan, függ a fej lett or szá gok Ré szes

Fe le i nek az ezen Egyez mény ben vál lalt, pénz ügyi for rá -
sok ra, mû sza ki se gít ség nyúj tás ra és tech no ló gia át adás ra
vo nat ko zó kö te le zett sé ge i nek ha té kony vég re haj tá sá tól. A 
tényt, hogy a fenn tart ha tó gaz da sá gi és szo ci á lis fej lõ dés
és a sze gény ség el tör lé se az elsõ és ki emel ke dõ pri o ri tá sa a 
fej lõ dõ or szá gok Ré szes Fe le i nek, tel je sen figye lembe ve -
szik, meg fe le lõ meg fon to lá so kat adva az em be ri egész ség
és a kör nye zet vé del mé nek szük sé ges sé gé nek.

(5) A Ré szes Fe lek nek te vé keny sé gük so rán tel jes mér -
ték ben figye lembe kell ven ni ük a leg ke vés bé fej lett or szá -
gok és a fej lõ dõ kis szi get ál la mok kü lön le ges szük ség le te it 
és meg ha tá ro zott hely ze tét te vé keny sé gük so rán a tá mo ga -
tás szem pont já ból.

(6) Az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott me cha niz mus szol -
gál a fej lõ dõ és át me ne ti gaz da sá gú or szá gok Ré szes Fe le i -
nek az Egyez mény vég re haj tá sá ban se gí tõ, se gély vagy
kon cesszi ós ala pú, meg fe le lõ és fenn tart ha tó pénz ügyi for -
rá sok el lá tá sá ra. A me cha niz mus a Ré szes Fe lek kon fe ren -
ci á já nak meg bí zá sá ból, ahol al kal maz ha tó, és út mu ta tá sá -
val mû kö dik, és an nak tar to zik fe le lõs ség gel ezen Egyez -
mény cél jai sze rint. Mû kö dé sét egy vagy több en ti tás ra
bíz hat ja, be le ért ve a meg lé võ nem zet kö zi en ti tá so kat,
ahogy a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ha tá roz hat. A me cha -
niz mus to váb bi, mul ti la te rá lis, re gi o ná lis és bi la te rá lis
pénz ügyi és mû sza ki se gít ség gel szol gá ló en ti tá so kat fog -
lal hat ma gá ban. A me cha niz mus hoz való hoz zá já ru lás a
fej lõ dõ és az át me ne ti gaz da sá gú or szá gok Ré szes Fe le i -
nek ju ta tott egyéb pénz ügyi át uta lá sok ki egé szí té se a
(2) be kez dés ben le ír tak sze rint, azok nak meg fele lõen.

(7) Ezen Egyez mény cél ja i nak és a (6) be kez dés nek
meg fele lõen a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja elsõ ülé sén
meg fe le lõ út mu ta tót fo gad el a me cha niz mus hoz és meg ál -
la po dik a pénz ügyi me cha niz mus ban részt vevõ en ti tás sal
vagy en ti tá sok kal a meg ál la po dá sok ren de zé sé rõl. Az út -
mu ta tó nak fel kell tün tet nie, töb bek kö zött:

a) a po li ti kai, a stra té gi ai és a prog ram pri o ri tá sok meg -
ha tá ro zá sát, va la mint a pénz ügyi for rá sok hoz való hoz zá -
fé rés al kal mas sá gá nak és a pénz ügyi for rá sok fel hasz ná lá -
sá nak, az ilyen fel hasz ná lá sok rend sze res el len õr zé sé vel
és ér té ke lé sé vel ki egé szí tett, vi lá gos és rész le tes kri té ri u -
ma it és út mu ta tó it;

b) az en ti tás vagy en ti tá sok a Ré szes Fe lek konferen -
ciájához in té zett, ezen Egyez mény vég re haj tá sá val kap -
cso la tos te vé keny sé gek tá mo ga tá sá nak ki elé gí tõ vol tá ról
és fenn tart ha tó sá gá ról  szóló rend sze res je len té sé nek ké -
szí té sét;

c) a több for rá sú tá mo ga tá sok meg kö ze lí té sé nek, me -
cha niz mu sa i nak és meg ál la po dá sa i nak elõ se gí té sét;

d) az ezen Egyez mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges és
ren del ke zés re álló tá mo ga tás össze gé nek elõ re lát ha tó és
azo no sít ha tó mó don tör té nõ meg ha tá ro zá sá nak módoza -
tait, szem elõtt tart va, hogy a kör nye zet ben tar tó san meg -
ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ki vo ná sá hoz fo lya ma -
tos tá mo ga tás ra le het szük ség, és azo kat a kö rül mé nye ket,
me lyek kö zött ez az összeg idõ sza ko san fe lül vizs gá lat ra
ke rül; és
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e) az ér de kelt Ré szes Fe lek igény fel mé rés sel, a ren del -
ke zés re álló tá mo ga tá si for rá sok ra és a tá mo ga tás rend sze -
ré re vo nat ko zó in for má ci ók kal tör té nõ el lá tá sá nak mó do -
za ta it, a köz tük lévõ ko or di ná ció elõ se gí té se vé gett.

(8) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja nem ké sõbb mint a
má so dik ülé sén és azt köve tõen rend sze res idõ kö zön ként
fe lül vizs gál ja az eb ben a cikk ben lét re ho zott me cha niz mu -
sok ha té kony sá gát, a fej lõ dõ és az át me ne ti gaz da sá gú or -
szá gok Ré szes Fe le i nek vál to zó igé nye i nek való meg fe le -
lé sé nek ké pes sé gét, a (7) be kez dés ben em lí tett kri té ri u mo -
kat és út mu ta tót, a tá mo ga tá sok szint jét és a pénz ügyi me -
cha niz mu sok mû köd te té sé vel meg bí zott in téz mé nyes en ti -
tá sok tel je sít mé nyé nek ha té kony sá gát. Egy ilyen fe lül -
vizs gá lat alap ján meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz, amennyi -
ben szük sé ges, a me cha niz mus ha té kony sá gá nak nö ve lé -
sé re, be le ért ve az azon in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas la -
tok és út mu ta tá sok adá sát, me lyek biz to sít ják a Ré szes Fe -
lek szük ség le te i nek ki elé gí té sét szol gá ló meg fe le lõ és
fenn tart ha tó tá mo ga tást.

14. cikk

Átmeneti pénzügyi rendelkezések

A Glo bá lis Kör nye ze ti Se gély alap in té ze ti szer ve ze te,
mely az Át szer ve zett Glo bá lis Kör nye ze ti Se gély alap ala -
pí tó ok ira tá nak meg fele lõen mû kö dik, át me ne ti jel leg gel a 
13. cikk ben em lí tett pénz ügyi me cha niz mu sok mû köd te té -
sé vel meg bí zott ve ze tõ en ti tás az Egyez mény ha tály ba lé -
pé se és a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak elsõ ülé se kö zöt ti
idõ szak ban, vagy ad dig az idõ pon tig, amíg a Ré szes Fe lek
kon fe ren ci á ja el ha tá roz za, me lyik in téz mé nyi szer ke ze tet
je lö li ki a 13. cikk nek meg fele lõen. A Glo bá lis Kör nye ze ti
Se gély alap in téz mé nyes szer ke ze te ezt a sze re pet a spe ci á -
li san a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves
szennye zõ anya gok ra vo nat ko zó mû kö dé si in téz ke dé se -
ken ke resz tül tölt he ti be, figye lembe véve, hogy ezen a te -
rü le ten új meg ál la po dá sok le het nek szük sé ge sek.

15. cikk

Jelentések készítése

(1) Min den Ré szes Fél be szá mol a Ré szes Fe lek kon fe -
ren ci á já nak ezen Egyez mény ren del ke zé se i nek meg va ló -
sí tá sá ra tett in téz ke dé se i rõl és ar ról, hogy azok mennyi re
vol tak ha té ko nyak az Egyez mény cél ja i nak el éré sé ben.

(2) Min den Ré szes Fél el lát ja a Tit kár sá got:
a) az A. és a B. mel lék let ben fel so rolt mind egyik ve gyi

anyag gyár tá sá nak, im port já nak és ex port já nak össz -
mennyi sé gé re vo nat ko zó sta tisz ti kai ada tok kal, vagy ezen
ada tok meg bíz ha tó becs lé sé vel; és

b) amennyi re ki vi te lez he tõ, va la mennyi ve gyi anyag ra
azon or szá gok lis tá já val, me lyek bõl ilyen ve gyi anya got
im por tált, és azon or szá gok lis tá já val, me lyek be ilyen ve -
gyi anya got ex por tált.

(3) A je len té se ket meg fe le lõ idõ kö zök ben és a Ré szes
Fe lek kon fe ren ci á já nak elsõ ülé sén meg ha tá ro zott for má -
tum ban kell be nyúj ta ni.

16. cikk

A hatékonyság értékelése

(1) Négy év vel ezen Egyez mény ha tály ba lé pé se után, és 
azt köve tõen a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ál tal meg ha tá -
ro zott idõ kö zön ként idõ sza ko san a kon fe ren cia fel mé ri az
Egyez mény ha té kony sá gát.

(2) Az ilyen ér té ke lés elõ se gí té se vé gett a Ré szes Fe lek
kon fe ren ci á ja elsõ ülé sén kez de mé nye zi olyan meg ál la po -
dá sok meg ala kí tá sát, me lyek se gít sé gé vel az A., a B. és a
C. mel lék le tek ben fel so rolt ve gyi anya gok je len lé té rõl, il -
let ve re gi o ná lis és glo bá lis szál lít ódá sá ról sze rez het össze -
ha son lít ha tó ada to kat. Eze ket a meg ál la po dá so kat:

a) a Ré szes Fe lek, ahol le het sé ges, te rü le ti ala pon hajt -
ják vég re, mû sza ki és pénz ügyi le he tõ sé ge ik nek meg fele -
lõen, a le het sé ges mér té kig a meg lé võ mo ni tor ing prog ra -
mo kat és mû sze re ket fel hasz nál va és a meg kö ze lí té sek
har mo ni zá ci ó ját elõ se gít ve;

b) ki egé szít he tik, ahol szük sé ges, figye lembe véve a
ré gi ók és mo ni tor ing te vé keny ség vég zé si le he tõ sé ge ik
köz ti kü lönb sé ge ket; és

c) a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak ré szé re, a monito -
ring te vé keny sé gek re gi o ná lis és glo bá lis szin tû ered mé -
nye i rõl  szóló, a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ál tal meg ha tá -
ro zott idõ sza kok ban ké szí tett be szá mo lók kal kell ki egé -
szí te ni.

(3) Az (1) be kez dés ben le írt ér té ke lést az el ér he tõ tu do -
má nyos, kör nye ze ti, mû sza ki és gaz da sá gi in for má ci ók
alap ján kell le foly tat ni, me lyek közt sze re pel:

a) a (2) be kez dés sze rint meg adott je len tés vagy egyéb
mo ni tor ing in for má ció;

b) a 15. cikk sze rint be nyúj tott nem ze ti je len té sek; és

c) a 17. cikk ben meg ha tá ro zott el já rás sze rint meg -
adott, az össze fér he tet len ség rõl  szóló in for má ci ók.

17. cikk

Összeférhetetlenség

A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja a le he tõ leg ha ma rabb el -
já rá so kat és in téz mé nyi me cha niz mu so kat dol goz ki és fo -
gad el az Egyez mény ren del ke zé se i vel való össze fér he tet -
len ség és az össze fér he tet len ség gel el ma rasz tal ha tó Ré -
szes Fe lek kel szem be ni bá nás mód meg ha tá ro zá sá ra.
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18. cikk

A viták rendezése

(1) A Ré szes Fe lek a köz tük az Egyez mény ér tel me zé -
sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ vi tá kat
tár gya lá so kon vagy a ma guk vá lasz tot ta egyéb bé kés mó -
don ren de zik.

(2) Az Egyez mény meg erõ sí té se kor, el fo ga dá sa kor, jó -
vá ha gyá sa kor, hoz zá való csat la ko zás kor vagy azt köve -
tõen bár mi kor bár mely Ré szes Fél, mely nem re gi o ná lis
gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet, írá sos ok ira tot nyújt hat be 
a Le té te mé nyes hez, mely ben nyi lat koz hat, hogy az Egyez -
mény ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso la tos vi -
ták ese tén, bár mely olyan Ré szes ál lam te kin te té ben,
amely azo nos kö te le zett sé get vál lal, kü lön meg ál la po dás
nél kül kö te le zõ nek is me ri el a vi ták ren de zé sé nek kö vet -
ke zõ mód ja it:

a) a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ál tal a le he tõ leg ha ma -
rabb el fo ga dott, mel lék let ben meg ál la pí tott el já rás sze rint
a vita dön tõ bí rás ko dás ra bo csá tá sa;

b) a vita Nem zet kö zi Bí ró ság elé ter jesz té se.

(3) Azon Ré szes Fe lek, me lyek re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve ze tek, ha son ló ér tel mû nyi lat ko za tot te het -
nek a dön tõ bí rás ko dás sal kap cso lat ban a fen ti (2) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zott el já rás sze rint.

(4) A (2) vagy a (3) be kez dés ben le ír tak sze rint ké szí tett
nyi lat ko zat ér vény ben ma rad mind ad dig, míg meg fo gal -
ma zá sa sze rint ha tá lyát nem vesz ti, vagy há rom hó nap pal
azt köve tõen, hogy ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl a Le té te -
mé nyest írás ban ér te sí tik.

(5) A Nem zet kö zi Bí ró sá gon vagy a dön tõ bí rás ko dá son
fo lyó el já rást sem új nyi lat ko zat, sem ha tá lyon kí vül he lye -
zés rõl  szóló ér te sí tés, sem va la mely nyi lat ko zat ér vé nyét
vesz té se nem be fo lyá sol ja sem mi lyen mó don, amennyi ben 
a vi tá ban részt ve võ Ré szes Fe lek más képp nem ren del kez -
nek.

(6) Amennyi ben a vi tá ban részt vevõ Ré szes Fe lek nem
for dul nak a vi ták ren de zé sé nek (2) be kez dés ben le írt mód -
ja i hoz, és ti zen két hó nap pal az után, hogy va la mely Ré szes 
Fél be je len tet te, hogy vi tá ja van egy má sik kal, az érin tett
Ré szes Fe lek nem tud ták ren dez ni vi tá ju kat, a vi tát bár -
mely Ré szes Fél ké ré sé re bé kél te tés re kell bo csá ta ni. A bé -
kél te tõ bi zott ság aján lá sok kal ki egé szí tett je len tést ké szít.
A bé kél te tõ bi zott ság ra vo nat ko zó el já rá so kat egy mel lék -
let be fog lal ják, me lyet a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja leg -
ké sõbb má so dik ülé sén el fo gad.

19. cikk

A Részes Felek konferenciája

(1) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ezen nel meg ala kul.

(2) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak elsõ ülé sét az
Egye sült Nem ze tek Kör nye ze ti Prog ram já nak fõ igaz ga tó -

ja hív ja össze, leg ké sõbb az Egyez mény ha tály ba lé pé se
után egy év vel. Azt köve tõen a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á -
já nak ren des ülé sei a kon fe ren cia elsõ ülé sén meg ha tá ro -
zott rend sze res idõ kö zön ként tar tan dók meg.

(3) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak rend kí vü li ülé sei a 
kon fe ren cia ál tal szük sé ges nek tar tott egyéb idõ pon tok ban 
tar tan dók meg, vagy bár mely Ré szes Fél írás be li ké rel me
alap ján, fel té ve, hogy a ké rel met a Ré szes Fe lek leg alább
egy har ma da tá mo gat ja.

(4) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja elsõ ülé sén kon szen -
zus sal fo gad ja el a maga és az ál ta la lét re ho zott bár mely ki -
se gí tõ tes tü let el já rá si rend jét és pénz ügyi sza bá lya it, va la -
mint a Tit kár ság mû kö dé sét sza bály zó pénz ügyi ren del ke -
zé se ket.

(5) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja fo lya ma to san át te kin ti 
és ér té ke li ezen Egyez mény tény le ges vég re haj tá sát. El lát -
ja az Egyez mény ál tal rá ru há zott fel ada to kat, s e cél ból:

a) a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl, meg ala -
pít ja azo kat a tes tü le te ket, me lyek szük sé ge sek az Egyez -
mény vég re haj tá sá hoz;

b) együtt mû kö dik a meg fe le lõ szak ér tõ nem zet kö zi
szer ve ze tek kel és kor mány kö zi, va la mint nem kor mány za -
ti tes tü le tek kel; és

c) rend sze re sen át te kin ti a 15. cikk sze rint a Ré szes Fe -
lek szá má ra hoz zá fér he tõ vé tett in for má ci ó kat, be le ért ve a
3. cikk b) be kez dé se (iii) pont já ban fog lalt ha té kony ság
meg fon to lá sát;

d) meg fon tol és vál lal min den olyan to váb bi te vé keny -
sé get, mely szük sé ges le het az Egyez mény cél ja i nak el éré -
sé hez.

(6) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja elsõ ülé sén fel ál lít egy 
ki se gí tõ tes tü le tet A Kör nye zet ben Tar tó san Meg ma ra dó
Szer ves Szennye zõ Anya go kat Fe lül vizs gá ló Bi zott ság
né ven az Egyez mény ál tal ezen Bi zott ság ra ru há zott fel -
ada tok el lá tá sá nak cél já ból. Eb ben a vo nat ko zás ban:

a) A Kör nye zet ben Tar tó san Meg ma ra dó Szer ves
Szennye zõ Anya go kat Fe lül vizs gá ló Bi zott ság tag ja it a
Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja je lö li ki. A Bi zott ság tag jai a
kor má nyok ál tal ki je lölt, a ké mi ai fel mé rés vagy vegy ipa ri
irá nyí tás szak ér tõi. A Bi zott ság tag ja it egyen lõ föld raj zi
el osz lás sze rint kell ki je löl ni;

b) a Bi zott ság ha tás kö ré rõl, szer ve ze té rõl és mû kö dé -
sé rõl a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja dönt; és

c) a Bi zott ság min den erõ fe szí tést meg tesz, hogy aján -
lá sa it kon szen zu sos ala pon fo gad ja el. Amennyi ben a kon -
szen zus ra való min den igye ke zet el le né re sem si ke rül kon -
szen zus ra jut ni uk, az ilyen aján lást vég sõ meg ol dás ként a
je len lévõ és sza va zó Ré szes Fe lek két har ma dos több sé gé -
vel fo gad ják el.

(7) A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja a har ma dik ülé sén fel -
mé ri a 3. cikk (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott el já rás ra vo nat ko zó fo lya ma tos szük ség le tet, be le ért -
ve az an nak ha té kony sá gá ra vo nat ko zó meg fon to lá so kat.

1464 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/33. szám



(8) Az Egye sült Nem ze tek, an nak sza ko sí tott in téz mé -
nyei és a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség, csak úgy,
mint bár mely ál lam, amely az Egyez mény nek nem Fele,
meg fi gye lõk kel kép vi sel tet he ti ma gát a Ré szes Fe lek kon -
fe ren ci á já nak ülé se in. Bár mely nem ze ti vagy nem zet kö zi,
kor mány za ti vagy nem kor mány za ti tes tü let vagy hi va tal,
amely az Egyez mény ál tal fe dett té mák ban ille té kes, és
amely ér te sí tet te a Tit kár sá got ar ról, hogy a Ré szes Fe lek
kon fe ren ci á já nak ülé se in meg fi gye lõ ként részt szán dé ko -
zik ven ni, je len le het, ki vé ve, ha a je len lévõ Ré szes Fe lek
leg alább egy har ma da el len zi. A meg fi gye lõk be en ge dé se
és rész vé te le a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott
el já rá si sza bály zat nak meg fele lõen tör té nik.

20. cikk

A Titkárság

(1) A Tit kár ság ezen nel meg ala kul.

(2) A Tit kár ság fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) meg szer ve zi és biz to sít ja a fel té te le ket a Ré szes Fe -

lek kon fe ren ci á já hoz és ki se gí tõ tes tü le tei ré szé re, és el lát -
ja azo kat a kí vánt szol gál ta tá sok kal;

b) se gí ti a Ré szes Fe le ket, kü lö nö sen a fej let len és az
át me ne ti gaz da sá gú or szá gok Ré szes Fe le it, ké ré sük re az
Egyez mény vég re haj tá sá ban;

c) biz to sít ja a szük sé ges ko or di ná lást az egyéb vo nat -
ko zó nem zet kö zi tes tü le tek tit kár sá ga i val;

d) a Ré szes Fe lek szá má ra rend sze re sen be szá mo ló kat
ké szít és küld a 15. cikk nek meg fele lõen ka pott vagy
egyéb hoz zá fér he tõ in for má ci ók alap ján;

e) a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak át fo gó irány mu ta -
tá sa mel lett in dít vá nyoz hat olyan köz igaz ga tá si és szer zõ -
dés be fog lalt meg egye zé se ket, me lyek szük sé ge sek fel -
ada ta i nak ha té kony vég re haj tá sá hoz; és

f) el lát ja az ezen Egyez mény ben elõ írt egyéb tit kár sá gi
fel ada to kat, il let ve a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ál tal
meg ha tá roz ha tott egyéb fel ada to kat.

(3) Az ezen Egyez mény hez kap cso ló dó tit kár sá gi fel -
ada to kat az Egye sült Nem ze tek Kör nye ze ti Prog ram já nak
fõ igaz ga tó ja lát ja el, amennyi ben a Ré szes Fe lek kon fe -
ren ci á ja, a je len lévõ és sza va zó Ré szes Fe lek há rom ne -
gye des több sé gé vel úgy nem ha tá roz, hogy a tit kár sá gi fel -
ada to kat egy vagy több nem zet kö zi szer ve zet re bíz za.

21. cikk

Az Egyezmény módosításai

(1) Je len Egyez mény mó do sí tá sát bár mely Ré szes Fél
kez de mé nyez he ti.

(2) Az Egyez mény mó do sí tá sa it a Ré szes Fe lek kon fe -
ren ci á já nak va la me lyik ülé sén fo gad ják el. A mó do sí tá si
in dít vá nyok szö ve gét a Tit kár ság meg kül di a Ré szes Fe -

lek nek leg alább hat hó nap pal azon ülés elõtt, ame lyen a ja -
vas lat el fo ga dá sá ra sor ke rül het. A Tit kár ság a ja va solt
mó do sí tá so kat meg kül di az Egyez mény alá író i nak és, tá jé -
koz ta tá sul, a Le té te mé nyes nek.

(3) A Ré szes Fe lek min dent meg tesz nek an nak ér de ké -
ben, hogy az Egyez mény bár mely mó do sí tá sá ra tett ja vas -
la tot il le tõ en kon szen zust ér je nek el. Amennyi ben a kon -
szen zust cél zó min den erõ fe szí tés el le né re sem si ke rül
meg ál la po dás ra jut ni, a mó do sí tást, vég sõ eset ben, a je len
lévõ és sza va zó Ré szes Fe lek há rom ne gye des sza va za ti
több sé gé vel fo gad ják el.

(4) A mó do sí tást a Le té te mé nyes va la mennyi Ré szes
Fél nek meg kül di meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás
vé gett.

(5) A mó do sí tás meg erõ sí té sét, el fo ga dá sát vagy jó vá -
ha gyá sát írás ban kell a Le té te mé nyes sel kö zöl ni. A (3) be -
kez dés ben le ír tak nak meg fele lõen el fo ga dott mó do sí tás
azon Ré szes Fe lek ese tén, ame lyek el fo gad ták, ki lenc ven
nap pal azt köve tõen lép ha tály ba, hogy a Ré szes Fe lek leg -
alább két har ma da el he lyez te meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy
jó vá ha gyó nyi lat ko za tát a Le té te mé nyes nél. Ezt köve tõen
a töb bi Ré szes Fél ese té ben a ki egé szí tés ki lenc ven nap pal
azt köve tõen lép ha tály ba, hogy az adott Ré szes Fél be -
nyújt ja meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó nyi lat ko za -
tát.

22. cikk

A mellékletek elfogadása és módosítása

(1) Az Egyez mény mel lék le tei az Egyez mény szer ves
ré szét ké pe zik, és ha csak ki fe je zet ten más ként nem ren del -
kez nek, az Egyez mény re való hi vat ko zás egy ben an nak
bár mely mel lék le té re való hi vat ko zást is je len ti.

(2) Bár mely to váb bi mel lék let el já rás be li, tu do má nyos,
mû sza ki vagy ad mi niszt ra tív kér dé sek re kor lá to zó dik.

(3) A Egyez mény to váb bi mel lék le te i nek ja vas la tá ra,
el fo ga dá sá ra és ha tály ba lé pé sé re vo nat ko zó an a kö vet ke -
zõ el já rást kell al kal maz ni:

a) a to váb bi mel lék le tek ja vas la ta és el fo ga dá sa a
21. cikk (1), (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás
sze rint tör té nik;

b) bár mely olyan Ré szes Fél, amely az Egyez mény hez
kap cso ló dó to váb bi mel lék le te ket nem tud ja el fo gad ni, ar -
ról írás ban ér te sí ti a Le té te mé nyest egy éven be lül at tól az
idõ pont tól szá mít va, mi kor a Le té te mé nyes tõl az el fo ga -
dás ról  szóló ér te sí tést meg kap ta. A Le té te mé nyes va la -
mennyi Ré szes Fe let ké se de lem nél kül ér te sít bár mely
ilyen be je len tés kéz hez vé te lé rõl. Bár mely Ré szes Fél bár -
mi kor el fo ga dás sal he lyet te sít he ti va la mely to váb bi mel -
lék let re vo nat ko zó ko ráb bi ki fo gá so ló nyi lat ko za tát, és az -
zal szá má ra a mel lék le tek ha tály ba lép nek a c) al be kez dés
ér tel mé ben; és
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c) a to váb bi mel lék le tek egy év vel azt köve tõen, hogy a 
Le té te mé nyes az ar ról  szóló ér te sí tést köz re ad ta, min den
olyan Ré szes Fél szá má ra ha tály ba lép, amely nem nyúj tott 
be a fen ti b) al be kez dés ren del ke zé sei sze rin ti ér te sí tést.

(4) Az A., a B. és a C. mel lék le tek mó do sí tá sa i nak ja -
vas la tá ra, el fo ga dá sá ra és ha tály ba lé pé sé re ugyan az az el -
já rás vo nat ko zik, mint amely az Egyez mény hez kap cso ló -
dó to váb bi mel lék le tek ja vas la tá ra, el fo ga dá sá ra és ha tály -
ba lé pé sé re, ki vé ve, hogy az A., a B. és a C. mel lék le tek
nem lép nek ha tály ba azon Ré szes Fe lek szá má ra, ame lyek
a 25. cikk (4) be kez dé se sze rint ezen mel lék le tek mó do sí -
tá sá val kap cso lat ban nyi lat ko za tot tet tek, eb ben az eset ben 
az ilyen mó do sí tá sok ezen Ré szes Fe lek ese tén ki lenc ven
nap pal azt köve tõen lép nek ha tály ba, hogy a Ré szes Fél a
Le té te mé nyes nél le tét be he lyez te az ilyen mó do sí tás ra vo -
nat ko zó meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la -
ko zá si ok ira tát.

(5) A D., az E. vagy az F. mel lék le tek mó do sí tá sa i nak
ja vas la tá ra, el fo ga dá sá ra és ha tály ba lé pé sé re a kö vet ke zõ
el já rás vo nat ko zik:

a) a mó do sí tá so kat a 21. cikk (1) és (2) be kez dé sé ben
le írt el já rás sze rint kell ja va sol ni;

b) a Ré szes Fe lek a D., az E. és az F. mel lék le tek mó do -
sí tá sá ról kon szen zu sos ala pon ha tá roz nak; és

c) a D., az E. és az F. mel lék le tek mó do sí tá sá ról a Le té -
te mé nyes ha la dék ta la nul ér te sí ti a Ré szes Fe le ket. A mó -
do sí tás a ha tá ro zat ban meg je lölt idõ pont ban lép ha tály ba
va la mennyi Ré szes Fél szá má ra.

(6) Amennyi ben egy to váb bi mel lék let vagy mel lék let -
mó do sí tás ezen Egyez mény mó do sí tá sá val jár együtt, úgy
a to váb bi mel lék let vagy a mel lék let mó do sí tá sa mind ad -
dig nem lép ha tály ba, míg az Egyez mény mó do sí tá sa ha -
tály ba nem lép.

23. cikk

Szavazati jog

(1) Az aláb bi (2) be kez dés ben elõ ír ta kat ki vé ve az
Egyez mény va la mennyi Fele egy sza va zat tal ren del ke zik.

(2) A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek az
ille té kességükbe tar to zó ügyek ben sza va za ti jo gu kat az
Egyez mény hez csat la ko zott tag ál la ma ik szá má val meg -
egye zõ szá mú sza va zat tal gya ko rol ják. Az ilyen szer ve ze -
tek nem gya ko rol ják sza va za ti jo gu kat, amennyi ben tag ál -
la ma ik gya ko rol ják a sa ját ju kat, és for dít va.

24. cikk

Aláírás

Ezen Egyez ményt az ál la mok és a re gi o ná lis gaz da sá gi
in teg rá ci ós szer ve ze tek 2001. má jus 23-án Stock holm ban,

2001. má jus 24-tõl 2002. má jus 22-ig az ENSZ New
York-i szék he lyén ír hat ják alá.

25. cikk

Megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

(1) Je len Egyez ményt az ál la mok nak és a re gi o ná lis
gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek nek meg kell erõsíte -
niük, el kell fo gad ni uk vagy jóvá kell hagy ni uk. Az Egyez -
mény az alá írá sá ra nyit va álló idõ szak le zá ru lá sát kö ve tõ
nap tól csat la ko zás ra nyit va áll az ál la mok és re gi o ná lis
gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek elõtt. A meg erõ sí tõ, el -
fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira to kat le tét be
kell he lyez ni a Le té te mé nyes nél.

(2) Bár mely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze -
tet, amely anél kül vá lik ré sze sé vé en nek az Egyez mény -
nek, hogy tag ál la mai ré sze sé vé vál ná nak, az Egyez mény -
bõl fo lyó va la mennyi kö te le zett ség köti. Az olyan szer ve -
ze tek ese té ben, ame lyek nek egy vagy több tag ál la ma ré -
sze se az Egyez mény nek, a szer ve zet nek és tag ál la ma i nak
el kell dön te ni ük az Egyez mény bõl fa ka dó kötelezettsé -
geik el lá tá sá ért vi selt fe le lõs sé gük meg osz lá sát. Ilyen ese -
tek ben a szer ve zet és a tag ál la mok nem jo go sul tak egy ide -
jû leg gya ko rol ni az Egyez mény adta jo go sult sá go kat.

(3) A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet meg -
erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tá -
ban meg kell je löl nie az Egyez mény ál tal sza bá lyo zott kér -
dé sek re vo nat ko zó ha tás kö ré nek ter je del mét. E szer ve zet -
nek a ha tás kö re ter je del mé ben be kö vet ke zett bár mely lé -
nye ges vál to zás ról ugyan csak tá jé koz tat nia kell a Le té te -
mé nyest, aki er rõl tá jé koz tat ja a Ré szes Fe le ket.

(4) Meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko -
zá si ok ira tá ban bár mely Ré szes Fél ki nyil vá nít hat ja, hogy
az A., a B. vagy a C. mel lék le tek mó do sí tá sa csak azt köve -
tõen lép ha tály ba, hogy az erre vo nat ko zó meg erõ sí tõ, el -
fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tot le tét be
he lyez ték.

26. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyez mény az öt ve ne dik meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, 
jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok mány le tét be he lye zé sé -
tõl szá mí tott ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba.

(2) Bár mely olyan ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet ese té ben, amely az öt ve ne dik meg erõ -
sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok mány le -
tét be he lye zé se után meg erõ sí tik, fo gad ják el vagy hagy -
ják jóvá az Egyez ményt, il let ve csat la koz nak hoz zá, az
Egyez mény az ilyen or szág vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet sa ját meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha -
gyá si vagy csat la ko zá si ok má nyá nak le tét be he lye zé se
utá ni ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba.
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(3) Az (1) és (2) be kez dés cél ja i ra bár mely re gi o ná lis
gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet ál tal be nyúj tott ok mány
nem szá mít hoz zá adan dó nak a szer ve zet tag ál la ma ál tal
be nyúj tott do ku men tum hoz.

27. cikk

Fenntartások

Ezen Egyez mény hez fenn tar tá sok nem te he tõk.

28. cikk

Felmondás

(1) Négy év vel azt köve tõen, hogy az Egyez mény va la -
mely Ré szes Fél te kin te té ben ha tály ba lé pett, e Ré szes Fél
a le té te mé nyes hez in té zett írás be li ér te sí tés sel bár mi kor
fel mond hat ja az Egyez ményt.

(2) A fel mon dás egy év vel az után vá lik ha tá lyos sá,
hogy le té te mé nyes a fel mon dást kéz hez vet te, vagy ab ban
ké sõb bi idõ pont ban, ame lyet a fel mon dás ról  szóló ér te sí -
tés meg ha tá roz.

29. cikk

Letéteményes

Ezen Egyez mény le té te mé nye se az Egye sült Nem ze tek
fõ tit ká ra.

30. cikk

Hiteles szövegek

Ezen Egyez mény ere de ti pél dá nya, amely nek arab, kí -
nai, an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû szö ve ge egy -
aránt hi te les, az Egye sült Nem ze tek fõ tit ká rá nál ke rül le -
tét be he lye zés re.

Fen ti ek hi te lé ül, az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezt az Egyez ményt.

Ké szült Stock holm ban, a két ezer-egye dik év má ju sá nak 
hu szon ket te dik nap ján.

A. Melléklet

KIKÜSZÖBÖLÉS

I. rész

Ve gyi anyag Te vé keny ség Spe ci á lis ki vé te lek

Ald rin*
CAS No: 309–00–2

Gyár tás Nincs

Fel hasz ná lás He lyi ek to pa ra-
zi ta-ir tó szer
Ro var ir tó szer

Klór dán*
CAS No: 57–74–9

Gyár tás Ahogy a
jegy zék ben
fel so rolt Ré szes
Fe lek nek
en ge dé lye zett

Fel hasz ná lás He lyi
ek to pa ra zi ta-ir tó
szer
Ro var ir tó szer
Han gya ir tó szer
Han gya ir tó szer
épü le tek ben és
gá ta kon
Han gya ir tó szer az
utak ra
Fur nér le mez
ra gasz tók
ada lék anya ga

Di eld rin*
CAS No: 60–57–1

Gyár tás Nincs

Fel hasz ná lás Me zõ gaz da sá gi
mû ve le tek ben

End rin*
CAS No: 72–20–8

Gyár tás Nincs

Fel hasz ná lás Nincs
Hep tak lór*
CAS No: 76–44–8

Gyár tás Nincs

Fel hasz ná lás Ter mesz-/han gya ir tó 
szer
Ter mesz-/han gya ir tó 
szer épü let
szer ke ze tek ben
Ter mesz-/han gya ir tó 
szer (föld 
alat ti)
Fa ke ze lés
Föld alat ti
ká bel do bo zok ban
tör té nõ fel hasz ná lás

He xak lór-ben zol
CAS No: 118–74–1

Gyár tás Ahogy a
jegy zék ben
fel so rolt Ré szes
Fe lek nek
en ge dé lye zett
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Ve gyi anyag Te vé keny ség Spe ci á lis ki vé te lek

Fel hasz ná lás Át me ne ti ter mék
Ol dó szer
nö vény vé dõ
sze rek ben
Zárt rend sze rû
hely kor lá tos
köz ti ter mék

Mi rex*
CAS No:
2385–85–5

Gyár tás Ahogy a
jegy zék ben
fel so rolt 
Ré szes Fe lek nek
en ge dé lye zett

Fel hasz ná lás Ter mesz-/han gya ir tó 
szer

To xa fén*
CAS No:
8001–35–2

Gyár tás Nincs

Fel hasz ná lás Nincs
Po li kló ro zott-bi fe ni 
lek
(PCB)*

Gyár tás Nincs

Fel hasz ná lás Az ezen mel lék let
II. ré szé ben
meg adott
ren del ke zé sek
sze rint fel hasz nált
cik kek

Meg jegy zé sek:
(i) Amennyi ben ezen Egyez mény más hogy nem ren -

del ke zik, a ter mé kek ben és cik kek ben nem szán dé ko san,
el enyé szõ mennyi sé gû szennye zõ anyag ként elõ for du ló
ve gyi anya gok mennyi sé gei nem te kin ten dõk eb ben a mel -
lék let ben lis tá zott nak.

(ii) Ez a meg jegy zés nem te kin ten dõ a 3. cikk (2) be -
kez dé sé nek cél jai sze rin ti spe ci á lis ter me lé si és fel hasz ná -
lá si ki vé tel nek. Azon ve gyi anyag mennyi sé gei, mely az
erre a ve gyi anyag ra vo nat ko zó kö te le zett sé gek ha tály ba -
lé pé sé nek nap ján vagy azt meg elõ zõ en gyár tott vagy hasz -
ná lat ba ke rült cik kek ben for dul elõ, nem te kin ten dõ eb ben
a mel lék let ben lis tá zott nak, fel té ve, hogy a Ré szes Fél ér -
te sí tet te a Tit kár sá got ar ról, hogy a cikk egy tí pu sa hasz ná -
lat ban ma rad a Ré szes Fél te rü le tén be lül. A Tit kár ság az
ilyen nyi lat ko za to kat nyil vá no san el ér he tõ vé te szi.

(iii) Ez a meg jegy zés, mely nem vo nat ko zik a mel lék let 
I. ré szé ben ta lál ha tó táb lá zat Ve gyi anyag osz lo pá ban ta -
lál ha tó, ne vük után csil lag gal el lá tott ve gyi anya gok ra,
nem te kin ten dõ a 3. cikk 2. be kez dé sé nek cél jai sze rin ti
spe ci á lis ter me lé si és fel hasz ná lá si ki vé tel nek. Fel té ve,
hogy egy zárt rend sze rû, hely kor lá tos köz ti ter mék gyár tá -
sa és fel hasz ná lá sa so rán vár ha tó an nem éri je len tõs
mennyi sé gû ve gyi anyag az em be re ket és a kör nye ze tet, a
Ré szes Fe lek, a Tit kár ság ér te sí té se kor en ge dé lyez he tik az 
eb ben a mel lék let ben fel so rolt ve gyi anyag gyár tá sát és
fel hasz ná lá sát zárt rend sze rû, hely kor lá tos köz ti ter mék -

ként, mely egyéb anya gok gyár tá sa so rán ké mi a i lag át ala -
kul olyan anyag gá, mely, meg fon tol va a D. mel lék let
1. be kez dé sé nek kri té ri u ma it, nem mu tat ja a kör nye zet ben
tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok tu laj don -
sá ga it. Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell az ezen ve gyi
anya gok össz ter me lé sé re és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
ada to kat, vagy ezen ada tok meg bíz ha tó becs lé sét, a zárt
rend sze rû, hely kor lá tos el já rás ter mé sze té re vo nat ko zó in -
for má ci ó kat, be le ért ve a vég ter mék ben át ala ku lat la nul
vagy nem szán dé ko san, el enyé szõ mennyi ség ben
szennye zõ anyag ként je len lévõ, a kör nye zet ben tar tó san
meg ma ra dó szer ves szennye zõ anyag ki in du lá si anya gát
je len tõ ve gyi anyag mennyi sé gét. Ezt az el já rást kell al kal -
maz ni, ki vé ve, ha a mel lék let más ként ren del ke zik. A Tit -
kár ság az ilyen nyi lat ko za to kat a Ré szes Fe lek konferen -
ciája és a nyil vá nos ság szá má ra el ér he tõ vé te szi. Az ilyen
ter me lés és fel hasz ná lás nem te kin ten dõ spe ci á lis ter me lé -
si és fel hasz ná lá si ki vé tel nek. Az ilyen ter me lés és fel hasz -
ná lás egy tíz éves idõ sza kot köve tõen be kell szün tet ni, ki -
vé ve, ha a vo nat ko zó Ré szes Fél a Tit kár ság nak új ér te sí -
tést küld, mely eset ben az idõ sza kot újabb tíz év vel meg -
hosszab bít ják, amennyi ben a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja,
a ter me lés és fel hasz ná lás át te kin té se után, más ként nem
ha tá roz. Az ér te sí té si el já rás is mé tel he tõ.

(iv) A mel lék let ben ta lál ha tó spe ci á lis ki vé te le ket
mind azon Ré szes Fe lek gya ko rol hat ják, me lyek a 4. cikk -
nek meg fele lõen ve lük kap cso lat ban be jegy zett ki vé tel lel
ren del kez nek, ki vé ve a po li kló ro zott bi fe ni lek fel hasz ná -
lá sát hasz ná lat ban lévõ cik kek ben a mel lék let II. ré szé ben
meg adott ren del ke zé sek nek meg fele lõen, me lyet min den
Ré szes Fél gya ko rol hat.

II. rész

Poliklórozott bifenilek

Min den egyes Ré szes Fél:
a) te kin tet tel a po li kló ro zott bi fe ni lek ké szü lé kek ben

(pl. transz for má to rok ban, kon den zá to rok ban vagy egyéb
fo lyé kony kész le te ket tar tal ma zó tar tá lyok ban) tör té nõ
fel hasz ná lá sá nak meg szün te té sé re 2005-ig, a Ré szes Fe lek 
kon fe ren ci á ja ál tal ké szí tett fe lül vizs gá lat tól füg gõ en, a
kö vet ke zõ pri o ri tá sok sze rint tesz lé pé se ket:

(i) ha tá ro zott erõ fe szí tést tesz a 10 szá za lék nál ma ga -
sabb po li kló ro zott bi fe nil tar tal mú vagy 5 li ter nél na gyobb 
tér fo ga tú ké szü lé kek azo no sí tá sá ra, cím ké zé sé re és hasz -
ná lat ból való ki vo ná sá ra;

(ii) ha tá ro zott erõ fe szí tést tesz a 0,05 szá za lék nál ma -
ga sabb po li kló ro zott bi fe nil tar tal mú vagy 5 li ter nél na -
gyobb tér fo ga tú ké szü lé kek azo no sí tá sá ra, cím ké zé sé re és
hasz ná lat ból való ki vo ná sá ra;
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(iii) ha tá ro zott erõ fe szí tést tesz a 0,005 szá za lék nál ma -
ga sabb po li kló ro zott bi fe nil tar tal mú vagy 0,05 li ter nél na -
gyobb tér fo ga tú ké szü lé kek azo no sí tá sá ra és hasz ná lat ból
való ki vo ná sá ra;

b) az a) al be kez dés ben lévõ pri o ri tá sok kal össz hang -
ban elõ se gí ti a kö vet ke zõ, a po li kló ro zott bi fe ni lek fel -
hasz ná lá sát a ki té tel és a koc ká zat csök ken té se vé gett sza -
bá lyo zó in téz ke dé se ket:

(i) csak zárt és nem eresz tõ be ren de zé sek ben és olyan
te rü le te ken való fel hasz ná lás, ahol a kör nye ze ti ki bo csá tá -
sok nak koc ká za ta mi ni ma li zál ha tó és gyor san orvosol -
ható;

(ii) az élel mi szer- vagy ta kar mány gyár tás sal és -fel dol -
go zás sal kap cso la tos te rü le te ken lévõ be ren de zé sek ben
való nem al kal ma zá suk;

(iii) la kott te rü le te ken való al kal ma zás ese tén, be le ért -
ve az is ko lá kat és kór há za kat, min den le het sé ges in téz ke -
dés meg té te le a tü zet oko zó elekt ro mos hiba meg elõ zé sé re
és a be ren de zés szi vár gás men tes sé gé nek rend sze res el len -
õr zé se;

c) a 3. cikk (2) be kez dé se el le né re biz to sít ja, hogy az
a) al be kez dés ben le írt, po li kló ro zott bi fe nilt tar tal ma zó
be ren de zé se ket csak kör nye zet ba rát hul la dék ke ze lés cél -
já ból im por tál vagy ex por tál;

d) a kar ban tar tás vagy szer vi ze lés ki vé te lé vel nem en -
ge di olyan fo lya dé kok vissza nye ré sét má sik be ren de zés -
ben tör té nõ új ra fel hasz ná lás cél ja i ra, me lyek po li kló ro zott 
bi fe nil tar tal ma na gyobb 0,005 szá za lék nál;

e) ha tá ro zott erõ fe szí tést tesz a po li kló ro zott bi fe nil
tar tal mú fo lya dé kok és po li kló ro zott bi fe nil lel szennye zett 
be ren de zé sek, me lyek po li kló ro zott bi fe nil tar tal ma
0,005 szá za lék nál ma ga sabb, kör nye zet ba rát hul la dék ke -
ze lé sé re, a 6. cikk (1) be kez dé sé nek meg fele lõen, a le he tõ
leg ha ma rabb, de leg ké sõbb 2028-ig, a Ré szes Fe lek kon fe -
ren ci á ja ál tal ké szí tett fe lül vizs gá lat tól füg gõ en;

f) ezen mel lék let I. ré szé nek (ii) meg jegy zé se he lyett
arra tö rek szik, hogy azo no sít sa a 0,005 szá za lék nál ma ga -
sabb po li kló ro zott bi fe nil tar tal mú cik ke ket (pl. ká bel kö -
peny, vul ka ni zált tö mí tés és fes tett tár gyak), és a 6. cikk
(1) be kez dé sé nek meg fele lõen ke zel je azo kat;

g) min den öt év ben be szá mo lót ké szít a po li kló ro zott
bi fe ni lek ki vo ná sá ban el ért ha la dás ról, és be nyújt ja azt a
Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak a 15. cikk nek meg fele lõen;

h) a g) al be kez dés ben le írt be szá mo lót a Ré szes Fe lek
kon fe ren ci á ja, ahol al kal maz ha tó, a po li kló ro zott bi fe ni -
lek re vo nat ko zó fe lül vizs gá la ta i ban meg fon to lás tár gyá vá
te szi. A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja fe lül vizs gál ja a po li -
kló ro zott bi fe ni lek ki vo ná sá ban el ért ha la dást öt éven ként,
vagy, ahol al kal maz ha tó, egyéb idõ sza kok ban ezen be szá -
mo lók figye lembe véte lével.

B. Melléklet

KORLÁTOZÁS

I. rész

Ve gyi anyag Te vé keny ség
El fo gad ha tó cél vagy 

spe ci á lis ki vé tel

DDT
(1,1-bisz(4-klór-
fe nil)-2,2,2-trik lór-
etán)
CAS No: 50–29–3

Gyár tás El fo gad ha tó cél:
Be teg ség köz ve tí tõ
ál la tok (vek to rok) el le ni 
küz de lem
cél já ra tör té nõ
fel hasz ná lás ezen
mel lék let
II. ré szé nek meg fele lõen
Spe ci á lis ki vé te lek:
Di co fol gyár tás ban
köz ti ter mék
Köz ti ter mék

Fel hasz ná lás El fo gad ha tó cél:
Be teg ség köz ve tí tõ
ál la tok (vek to rok) el le ni 
küz de lem
cél já ra tör té nõ
fel hasz ná lás ezen
mel lék let
II. ré szé nek meg fele lõen
Spe ci á lis ki vé te lek:
Di co fol gyár tás
Köz ti ter mék

Meg jegy zé sek:
(i) Amennyi ben ezen Egyez mény más hogy nem ren -

del ke zik, a ter mé kek ben és cik kek ben szán dé ko lat la nul,
el enyé szõ mennyi sé gû szennye zõ anyag ként elõ for du ló
ve gyi anya gok mennyi sé gei nem te kin ten dõk eb ben a mel -
lék let ben lis tá zott nak.

(ii) Ez a meg jegy zés nem te kin ten dõ a 3. cikk (2) be -
kez dé sé nek cél jai sze rin ti spe ci á lis ter me lé si és fel hasz ná -
lá si ki vé tel nek. Azon ve gyi anyag mennyi sé gei, mely az
erre a ve gyi anyag ra vo nat ko zó kö te le zett sé gek ha tály ba -
lé pé sé nek nap ján vagy azt meg elõ zõ en gyár tott vagy hasz -
ná lat ba ke rült cik kek ben for dul elõ, nem te kin ten dõ eb ben
a mel lék let ben lis tá zott nak, fel té ve, hogy a Ré szes Fél ér -
te sí tet te a Tit kár sá got ar ról, hogy a cikk egy tí pu sa hasz ná -
lat ban ma rad a Ré szes Fél te rü le tén be lül. A Tit kár ság az
ilyen nyi lat ko za to kat nyil vá no san el ér he tõ vé te szi.

(iii) Ez a meg jegy zés, mely nem vo nat ko zik a mel lék let 
I. ré szé ben ta lál ha tó táb lá zat Ve gyi anyag osz lo pá ban ta -
lál ha tó, ne vük után csil lag gal el lá tott ve gyi anya gok ra,
nem te kin ten dõ a 3. cikk (2) be kez dé sé nek cél jai sze rin ti
spe ci á lis ter me lé si és fel hasz ná lá si ki vé tel nek. Fel té ve,
hogy egy zárt rend sze rû, hely kor lá tos köz ti ter mék gyár tá -
sa és fel hasz ná lá sa so rán vár ha tó an nem éri je len tõs
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mennyi sé gû ve gyi anyag az em be re ket és a kör nye ze tet, a
Ré szes Fe lek, a Tit kár ság ér te sí té se kor en ge dé lyez he tik az 
eb ben a mel lék let ben fel so rolt ve gyi anyag gyár tá sát és
fel hasz ná lá sát zárt rend sze rû, hely kor lá tos köz ti ter mék -
ként, mely egyéb anya gok gyár tá sa so rán ké mi a i lag át ala -
kul olyan anyag gá, mely, meg fon tol va a D. mel lék let
1. be kez dé sé nek kri té ri u ma it, nem mu tat ja a kör nye zet ben
tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok tu laj don -
sá ga it. Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell az ezen ve gyi
anya gok össz ter me lé sé re és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
ada to kat, vagy ezen ada tok meg bíz ha tó becs lé sét, a zárt
rend sze rû, hely kor lá tos el já rás ter mé sze té re vo nat ko zó in -
for má ci ó kat, be le ért ve a vég ter mék ben át ala ku lat la nul
vagy szán dé ko lat lan, el enyé szõ mennyi ség ben szennye zõ
anyag ként je len lévõ, a kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó
szer ves szennye zõ anyag ki in du lá si anya gát je len tõ ve gyi
anyag mennyi sé gét. Ezt az el já rást kell al kal maz ni, ki vé ve, 
ha a mel lék let más ként ren del ke zik. A Tit kár ság az ilyen
nyi lat ko za to kat a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja és a nyil vá -
nos ság szá má ra el ér he tõ vé te szi. Az ilyen ter me lés és fel -
hasz ná lás nem te kin ten dõ spe ci á lis ter me lé si és fel hasz ná -
lá si ki vé tel nek. Az ilyen ter me lés és fel hasz ná lás egy tíz -
éves idõ sza kot köve tõen be kell szün tet ni, ki vé ve, ha a vo -
nat ko zó Ré szes Fél a Tit kár ság nak új ér te sí tést küld, mely
eset ben az idõ sza kot újabb tíz év vel meg hosszab bít ják,
amennyi ben a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja, a ter me lés és
fel hasz ná lás át te kin té se után, más ként nem ha tá roz. Az ér -
te sí té si el já rás is mé tel he tõ.

(iv) A mel lék let ben ta lál ha tó spe ci á lis ki vé te le ket
mind azon Ré szes Fe lek gya ko rol hat ják, me lyek a 4. cikk -
nek meg fele lõen ve lük kap cso lat ban be jegy zett ki vé tel lel
ren del kez nek.

II. rész

DDT (1,1-bisz(4-klór-fenil)-2,2,2-triklór-etán)

1. DDT gyár tá sát és fel hasz ná lá sát be kell szün tet ni, ki -
vé ve azo kat a Ré szes Fe le ket, me lyek a Tit kár sá got ér te sí -
tet ték en nek gyár tá sá ra és/vagy fel hasz ná lá sá ra irá nyu ló
szán dé kuk ról. Ezen nel meg ala kul egy DDT jegy zék, mely
a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ. A DDT jegy zék kar -
ban tar tá sát a Tit kár ság vég zi.

2. Min den DDT-t gyár tó és/vagy fel hasz ná ló Ré szes
Fél kor lá toz za DDT gyár tá sát és be teg ség köz ve tí tõ ál la tok 
(vek to rok) el le ni küz de lem cél já ra tör té nõ fel hasz ná lá sát
az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet DDT fel hasz ná lás ra vo -
nat ko zó aján lá sa i nak és út mu ta tó i nak meg fele lõen, és
ami kor hely ben biz ton sá gos, ha té kony és meg en ged he tõ
al ter na tí vák nem áll nak ren del ke zés re a kér dé ses Ré szes
Fél szá má ra.

3. Amennyi ben egy, a DDT jegy zék ben nem sze rep lõ
Ré szes Fél el ha tá roz za, hogy be teg ség köz ve tí tõ ál la tok el -

le ni küz de lem cél já ból szük sé ge van DDT-re, a le he tõ leg -
ha ma rabb ér te sí ti a Tit kár sá got, hogy neve fel ke rül hes sen
a DDT jegy zék be. Ez zel egy idõ ben ér te sí ti az Egész ség -
ügyi Vi lág szer ve ze tet.

4. Há rom éven te va la mennyi Ré szes Fél, mely DDT-t
hasz nál fel, el lát ja a Tit kár sá got és az Egész ség ügyi Vi lág -
szer ve ze tet a fel hasz nált mennyi sé gek re, az ilyen fel hasz -
ná lás kö rül mé nye i re, va la mint a Ré szes Fél be teg ség ke ze -
lé si stra té gi á já ban be töl tött je len tõ sé gé re vo nat ko zó in for -
má ci ók kal a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ál tal, az Egész -
ség ügyi Vi lág szer ve zet tel kon zul tál va meg ha tá ro zott for -
má ban.

5. A DDT fel hasz ná lás csök ken té sé nek és vé gül meg -
szün te té sé nek cél já val a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja ösz -
tön zi:

a) mind azo kat a Ré szes Fe le ket, me lyek a 7. cikk ben
meg ha tá ro zott vég re haj tá si ter vük ré szét ké pe zõ ak ció -
prog ra muk ki dol go zá sa és vég re haj tá sa cél já ból hasz nál -
nak DDT-t. Az ak ció prog ram nak tar tal maz nia kell:

(i) olyan sza bá lyo zó és egyéb me cha niz mu sok ki dol -
go zá sát, me lyek biz to sít ják a DDT fel hasz ná lás kor lá to zá -
sát a be teg ség köz ve tí tõ ál la tok el le ni küz de lem cél já ra;

(ii) al kal mas al ter na tív ter mé kek, mód sze rek és stra té -
gi ák meg va ló sí tá sát, be le ért ve az ezen al ter na tí vák fo lya -
ma tos ha té kony sá gát biz to sí tó el len ál lás-ke ze lé si straté -
giákat;

(iii) az egész ség ügyi el lá tás ja ví tá sát cél zó in téz ke dé -
se ket és a meg be te ge dé sek elõ for du lá sá nak csök ken té sét;

b) a Ré szes Fe le ket, le he tõ sé ge i ken be lül, a biz ton sá -
gos al ter na tív ve gyi vagy nem ve gyi ter mé kek, mód sze rek
és stra té gi ák ku ta tá sá nak és fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ra a
DDT-t fel hasz ná ló Ré szes Fe lek szá má ra, ezen or szá gok
le he tõ sé ge i re vo nat koz tat va és a be teg sé gek em be ri és
gaz da sá gi meg ter he lé sé nek csök ken té se cél já ból. Az al ter -
na tí vák vagy al ter na tí vák kom bi ná ci ó i nak meg fon to lá sa -
kor ösz tön zen dõ té nye zõk közé tar toz nak az em be ri egész -
ség koc ká za tai és ezen al ter na tí vák ha tá sai a kör nye zet re.
A DDT meg va ló sít ha tó al ter na tí vái ki sebb koc ká zat tal jár -
nak az em be ri egész ség re és a kör nye zet re néz ve, al kal ma -
sak a be teg sé gek el le ni vé de ke zés re a kér dé ses Ré szes Fe -
lek fel té te le in ala pul va, és mo ni tor ing ada tok kal van nak
alá tá maszt va.

6. A Ré szes Fe lek kon fe ren ci á ja elsõ ülé sé tõl kezd ve és 
leg alább há rom éven ként azt kö ve tõn, az Egész ség ügyi Vi -
lág szer ve zet tel kon zul tál va ér té ke li a DDT be teg ség köz -
ve tí tõ ál la tok el le ni küz de lem cél já ra tör té nõ to váb bi szük -
ség le tét az el ér he tõ tu do má nyos, mû sza ki, kör nye ze ti és
gaz da sá gi in for má ci ók alap ján, be le ért ve:

a) a DDT gyár tá sát és fel hasz ná lá sát és a 2. be kez dés -
ben meg adott fel té te le ket;

b) a DDT al ter na tí vá i nak el ér he tõ sé gét, al kal mas sá gát
és meg va ló sí tá sát; és

c) a nem ze tek azon ké pes sé ge i nek erõ sí té sé ben el ért
fej lõ dést, amely se gít sé gé vel biz ton sá gos át ál lás sal ezen
al ter na tí vák ra tá masz kod nak.
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7. A Ré szes Fe lek bár mi kor vissza von hat ják ne vü ket a
DDT jegy zék bõl a Tit kár ság hoz be nyúj tott írás be li nyi lat -
ko zat tal. A vissza vo nás a nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott
idõ pont ban lép ér vény be.

C. Melléklet

NEM SZÁNDÉKOS GYÁRTÁS

I. rész

Az 5. cikk követelményeinek hatálya alá tartozó tartósan
megmaradó szerves szennyezõ anyagok

Ez a mel lék let azok ra a kö vet ke zõ, a kör nye zet ben tar -
tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ra vo nat ko -
zik, me lyek kép zõ dé se és ant ro po gén for rá sok ból tör té nõ
ki bo csá tá sa nem szán dé kos:

Vegyi anyag

Po li kló ro zott di ben zo-p-di oxi nok és di ben zo-fu rá nok
(PCDD/PCDF)

He xak lór-ben zol (HCB) (CAS No: 118–74–1)
Po li kló ro zott bi fe ni lek (PCB)

II. rész

Forráskategóriák

Po li kló ro zott di ben zo-p-di oxi nok és di ben zo-fu rá nok,
he xak lór-ben zol és po li kló ro zott bi fe ni lek olyan ter mi kus
el já rá sok so rán ke let kez nek és bo csá tód nak ki nem szán -
dé ko san, tö ké let len égés vagy ké mi ai re ak ci ók ered mé -
nye ként, me lyek ben szer ves anyag és klór is részt vesz. A
kö vet ke zõ ipa ri for rás ka te gó ri ák ból ezen anya gok nak vi -
szony lag nagy mennyi sé ge kép zõ dik és bo csá tó dik a kör -
nye zet be:

a) hul la dék ége tõk, be le ért ve a kom mu ná lis, a ve szé -
lyes vagy a kór há zi hul la dé kok együtt ége té sét, il let ve a
szenny víz iszap ége té sét;

b) ve szé lyes hul la dé kot ége tõ ce ment ége tõ ke men cék;
c) cel lu lóz gyár tás, mely nek so rán ele mi klórt vagy ele -

mi klórt kép zõ ve gyi anya go kat hasz nál nak fe hé rí tés re;
d) a ko há sza ti ipar kö vet ke zõ ter mi kus el já rá sa i ban:
(i) má sod la gos réz gyár tás;
(ii) szin ter üze mek a vas- és acél ipar ban;
(iii) má sod la gos alu mí ni um gyár tás;
(iv) má sod la gos cink gyár tás.

III. rész

Forráskategóriák

Po li kló ro zott di ben zo-p-di oxi nok és di ben zo-fu rá nok,
he xak lór-ben zol és po li kló ro zott bi fe ni lek a kö vet ke zõ ket

ma guk ban fog la ló for rás ka te gó ri ák ból is ke let kez het nek
és bo csá tód hat nak ki nem szán dé ko san a kör nye zet be:

a) hul la dék nyílt szí ni ége té se, be le ért ve a hul la dék le -
ra kók ége té sét;

b) a II. rész ben nem tár gyalt ko há sza ti ipa ri ter mi kus
el já rá sok;

c) la kos sá gi tü ze lé si for rá sok;
d) fosszi lis tü ze lõ anya got ége tõ köz üze mi és ipa ri ka -

zá nok;
e) fát vagy egyéb bio massza tü ze lõ anya got ége tõ be -

ren de zé sek;
f) spe ci á lis ve gyi anya gok gyár tá si el já rá sai, me lyek

so rán szán dé ko lat la nul ke let ke zett, a kör nye zet ben tar tó -
san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ki bo csá tá sa
tör té nik, kü lö nö sen a klór-fe no lok és a kló ra nil gyár tá sa;

g) kre ma tó ri u mok;
h) mo tor gép jár mû vek, kü lö nö sen az ól mo zott ben zint

ége tõk;
i) ál la ti te te mek ár tal mat la ní tá sa;
j) tex til ipa ri ter mé kek és bõr (kló ra nil lal tör té nõ) fes té -

se és ki ké szí té se (lú gos ext rak ci ó val);
k) ki öre ge dett au tók ke ze lé sét vég zõ zú zó üze mek;
l) réz ká be lek láng nél kü li füs tös égé se;
m) hasz nált olaj fi no mí tók.

IV. rész

Meghatározások

1. E mel lék let vo nat ko zá sá ban:
a) ,,po li kló ro zott bi fe ni lek” azok az aro más ve gyü le -

tek, me lyek úgy kép zõd nek, hogy a bi fe nil mo le ku lán (két
ben zol mo le ku la kap cso ló dik össze egy egy sze res
szén-szén kö tés sel) lévõ hid ro gén ato mok kö zül leg fel jebb
ti zet klór atom mal cse rél het nek ki; és

b) ,,po li kló ro zott di ben zo-p-di oxi nok” és „po li kló ro -
zott di ben zo-fu rá nok” olyan há rom gyû rûs, aro más ve gyü -
le tek, me lyek ben két ben zol gyû rû kap cso ló dik a po li kló -
ro zott di ben zo-p-di oxi nok ese tén két oxi gén ato mon ke -
resz tül, a po li kló ro zott di ben zo-fu rá nok ese tén egy oxi -
gén ato mon és egy egy sze res szén-szén kö té sen ke resz tül,
és me lyek hid ro gén jei kö zül leg fel jebb nyol cat klór ato -
mok he lyet te sít het nek.

2. Ezen mel lék let ben a po li kló ro zott di ben zo-p-di oxi -
nok és fu rá nok mér ge zõ ké pes sé gét a mér ge zé si egyen ér -
ték fo gal má nak al kal ma zá sá val fe je zik ki, mely meg ad ja a
kü lön bö zõ po li kló ro zott di ben zo-p-di oxin és di ben zo-fu -
rán Ré szes Fé le sé gek/faj ták és kop la ná ris po li kló ro zott bi -
fe ni lek 2,3,7,8-tet rak lór-di ben zo-p-di o xin hoz vi szo nyí tott 
re la tív di oxin sze rû mér ge zé si ak ti vi tá sát. Az ezen Egyez -
mény cél ja i ra hasz ná la tos mér ge zé si egyen ér ték együtt ha -
tó ér ték nek össz hang ban kell len nie az el fo ga dott nem zet -
kö zi szab vá nyok kal, kezd ve az Egész ség ügyi Vi lág szer -
ve zet 1998-as, po li kló ro zott di ben zo-p-di oxi nok ra és di -
ben zo-fu rá nok ra, va la mint kop la ná ris po li kló ro zott bi fe ni -
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lek re vo nat ko zó em lõs to xi kus egyen ér ték együtt ha tó ér té -
kek kel. A kon cent rá ci ók mér ge zé si egyen ér ték ben van nak 
ki fe jez ve.

V. rész

Általános útmutatás az elérhetõ legjobb technikákhoz 
és a legjobb környezeti gyakorlathoz

Ez a rész ál ta lá nos út mu ta tást nyújt a Ré szes Fe lek nek
az I. rész ben fel so rolt ve gyi anya gok ki bo csá tá sá nak meg -
elõ zé sé re és csök ken té sé re.

A. Az elérhetõ legjobb technikákra és a legjobb
környezeti gyakorlatra vonatkozó általános megelõzõ

intézkedések

El sõbb sé get kell él vez ni ük az I. rész ben fel so rolt ve gyi
anya gok elõ ál lí tá sá nak és ki bo csá tá sá nak meg elõ zé sét
szol gá ló el gon do lá sok nak. A hasz nos in téz ke dé sek közé
tar to zik:

a) ala csony hul la dék kép zõ dés sel járó tech no ló gi ák al -
kal ma zá sa;

b) ke vés bé ve szé lyes anya gok al kal ma zá sa;
c) a hul la dék és az el já rás so rán kép zõ dött és fel hasz -

nált anya gok vissza nye ré sé nek és új ra fel dol go zá sá nak
elõ se gí té se;

d) azon alap anya gok he lyet te sí té se, me lyek a kör nye -
zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok,
vagy ahol az anya gok és a for rás ból tör té nõ, a kör nye zet -
ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ki bo -
csá tá sa kö zött köz vet len kap cso lat van;

e) jó ház tar tás és meg elõ zõ kar ban tar tá si prog ra mok;
f) a hul la dék gaz dál ko dás fej lesz té se az zal a cél lal,

hogy meg szün tes sék a hul la dék nyílt szí ni és egyéb sza bá -
lyo zat lan ége té sét, be le ért ve a hul la dék le ra kók ége té sét.
Új hul la dék le ra kó lé te sít mé nyek épí té sé nek ké rel me so rán 
meg fon to lás tár gyá vá kell ten ni az olyan al ter na tív meg ol -
dá so kat, mint a kom mu ná lis vagy kór há zi hul la dé kok kép -
zõ dé sé nek mi ni ma li zá lá sát cél zó te vé keny sé gek, be le ért -
ve a for rá sok fel tá rá sát, a hul la dé kok új bó li fel hasz ná lá sát, 
új ra fel dol go zá sát, a hul la dék vá lo ga tást és a ke ve sebb hul -
la dé kot kép zõ ter mé kek tá mo ga tá sát. Eb ben a meg kö ze lí -
tés ben a köz egész ség ügyi vo nat ko zá so kat gon do san meg
kell fon tol ni;

g) ezen ve gyi anya gok nak mint szennye zõ anya gok nak 
a ter mé kek ben való je len lé té nek mi ni ma li zá lá sa;

h) az ele mi klór vagy az ele mi klórt kép zõ ve gyi anya -
gok ki kü szö bö lé se a fe hé rí tés fo lya ma tá ból.

B. Az alkalmazható legjobb technikák

Az al kal maz ha tó leg jobb tech ni kák fo gal ma nem cé loz -
za spe ci á lis tech ni kák vagy tech no ló gi ák elõ írását, ha nem
a vo nat ko zó be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it, föld raj zi el he -
lyez ke dé sét és a he lyi kör nye ze ti kö rül mé nye ket ve szi szá -

mí tás ba. Az I. rész ben fel so rolt ve gyi anya gok ki bo csá tá -
sá nak csök ken té sé re al kal mas el len õr zõ tech ni kák alap ve -
tõ en ugyan azok. Szem elõtt tart va az in téz ke dé sek va ló szí -
nû költ sé ge it és ho za mát, il let ve az elõ vi gyá za tos ság ra és a 
meg elõ zés re vo nat ko zó meg fon to lá so kat, az el ér he tõ leg -
jobb tech ni kák meg ha tá ro zá sa kor kü lön meg fon to lás tár -
gyá vá kell ten ni, ál ta lá nos ság ban vagy spe ci á lis ese tek -
ben, a kö vet ke zõ té nye zõ ket:

a) ál ta lá nos meg fon to lá sok:
(i) a vo nat ko zó ki bo csá tá sok ter mé sze te, ha tá sai és

mennyi sé ge; a tech ni kák a for rás mé ret tõl füg gõ en vál toz -
hat nak;

(ii) az új vagy meg lé võ be ren de zé sek üzem be he lye zé si 
dá tu mai;

(iii) az el ér he tõ leg jobb tech ni ka be ve ze té sé re szük sé -
ges idõ;

(iv) az el já rás ban hasz nált nyers anya gok fo gyasz tá sa és 
ter mé sze te és az el já rás ener gia ha té kony sá ga;

(v) an nak szük sé ges sé ge, hogy a kör nye zet be tör té nõ
ki bo csá tá sok együt tes ha tá sát, il let ve en nek ve szé lyét
meg elõz zék vagy mi ni mum ra csök kent sék;

(vi) an nak szük sé ges sé ge, hogy meg elõz zék a bal ese te -
ket, és mi ni ma li zál ják a kör nye zet re gya ko rolt kö vet kez -
mé nye i ket;

(vii) a fog lal ko zá si egész ség és a mun ka he lyi biz ton ság 
biz to sí tá sá nak szük sé ges sé ge;

(viii) össze ha son lít ha tó el já rá sok, be ren de zé sek vagy
mû kö dé si mód sze rek, me lye ket ipa ri mé re tek ben már si -
ker rel pró bál tak ki;

(ix) tech no ló gi ai elõ nyök, és a tu do má nyos is me re tek
és meg ér tés vál to zá sa;

b) ál ta lá nos ki bo csá tás csök ken té si in téz ke dé sek:
Ké rel mek vizs gá la ta kor új be ren de zé sek épí té sé re vagy

meg lé võ be ren de zé sek je len tõs mó do sí tá sá ra olyan el já rá -
sok fel hasz ná lá sá val, me lyek ezen mel lék let ben fel so rolt
ve gyi anya go kat bo csá ta nak ki, el sõbb sé get kell él vez ni ük 
az al ter na tív el já rá sok nak, tech ni kák nak és gya kor lat nak,
me lyek ha son ló hasz nos sá gú ak, de el ke rü lik ilyen ve gyi
anya gok kép zé sét és ki bo csá tá sát. Azok ban az ese tek ben,
mi kor ilyen be ren de zést épí te nek vagy mó do sí ta nak je len -
tõ sen, az V. rész A. sza ka szá ban vá zolt meg elõ zõ in téz ke -
dé se ken kí vül az el ér he tõ leg jobb tech ni kák meg ha tá ro zá -
sa kor a kö vet ke zõ csök ken té si in téz ke dé se ket is meg kell
fon tol ni:

(i) fej lett el já rá sok al kal ma zá sa a füst gáz tisz tí tá sá ra,
mint a ter mi kus vagy ka ta li ti kus oxi dá ció, por le vá lasz tás
vagy ad szorp ció;

(ii) a ma ra dé kok, szenny víz, hul la dé kok és szenny víz -
iszap ke ze lé se pél dá ul hõ ke ze lés sel vagy inert té té te lük -
kel, vagy olyan ké mi ai el já rás sal, amely mé reg te le ní ti azo -
kat;

(iii) az el já rá sok vál toz ta tá sa, mely a ki bo csá tá sok
csök ke né sé hez vagy meg szün te té sé hez ve zet, pél dá ul zárt
rend szer ré ala kí tás;

(iv) az el já rás ter vé nek mó do sí tá sa az égés ja ví tá sá ra és
az eb ben a mel lék let ben fel so rolt ve gyi anya gok kép zõ dé -
sé nek meg elõ zé sé re olyan pa ra mé te rek sza bá lyo zá sá val,
mint az égé si hõ mér sék let vagy a tar tóz ko dá si idõ.
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C. Legjobb környezeti gyakorlat

A leg jobb kör nye ze ti gya kor lat tal kap cso lat ban a Ré -
szes Fe lek kon fe ren ci á ja fej leszt het ki út mu ta tót.

D. Melléklet

INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK ÉS KIJELÖLÉSI
KRITÉRIUMOK

1. Egy Ré szes Fél azon in dít vá nyá nak be nyúj tá sa kor,
hogy egy ve gyi anya got az A., B. és/vagy C. mel lék le tek be 
fel so rol ja nak, az a) al be kez dés nek meg fele lõen azo no sí ta -
nia kell a ve gyi anya got, és be kell nyúj ta nia a ve gyi
anyag ra és an nak át ala ku lá si ter mé ke i re vo nat ko zó in for -
má ci ó kat, ahol lé nye ges, a b)–e) al be kez dé sek ben sze rep -
lõ ki je lö lé si kri té ri u mok ra vo nat koz tat va:

a) a ve gyi anyag azo no sí tá sa:
(i) ne vek, be le ért ve a már ka ne vet vagy ne ve ket, a ke -

res ke del mi ne vet vagy ne ve ket és szi no ni má kat, a Ké mi ai
Ki vo na tok Szol gá la tá nak (Che mi cal Abst racts Ser vi ce –
CAS) Re giszt rá ci ós szá ma, az El mé le ti és Al kal ma zott
Ké mia Nem zet kö zi Szö vet sé ge (In ter na ti o nal Un ion of
Pure and App li ed Che mist ry – IUPAC) ál tal adott név; és

(ii) szer ke zet, be le ért ve az izo me rek rész le tes le írá sát,
ahol al kal maz ha tó, és a ké mi ai osz tály szer ke ze tét;

b) kör nye zet ben való tar tós meg ma ra dás:
(i) bi zo nyí tott, hogy a ve gyi anyag fe le zé si ide je víz ben 

na gyobb két hó nap nál, vagy fe le zé si ide je a ta laj ban na -
gyobb hat hó nap nál, vagy fe le zé si ide je üle dék ben na -
gyobb hat hó nap nál; vagy

(ii) bi zo nyí tott, hogy a ve gyi anyag más te kin tet ben
elég gé tar tó san meg ma ra dó, hogy ezen Egyez mény ke re té -
ben meg fon to lá sa in do kolt le gyen;

c) bi o ló gi ai fel dú su lás:
(i) bi zo nyí tott, hogy a bio kon cent rá ci ós té nye zõ vagy

bi o ló gi ai fel dú su lá si té nye zõ a vízi faj ták ban a ve gyi
anyag ra néz ve na gyobb 5000-nél, vagy, ilyen adat hi á nyá -
ban, a log Ko/w na gyobb 5-nél;

(ii) bi zo nyí tott, hogy egy ve gyi anyag egyéb vo nat ko zó 
okok ból van je len, pél dá ul más fa jok ban nagy a bi o ló gi ai
fel dú su lá sa, ma gas a mér ge zõ ké pes sé ge vagy az öko to xi -
ci tá sa; vagy

(iii) a fló rá ban és fa u ná ban vég zett mo ni tor ing ada tai
azt jel zik, hogy a ve gyi anyag bi o ló gi ai fel dú su lá si ké pes -
sé ge elég ma gas ah hoz, hogy ezen Egyez mény ke re té ben
meg fon to lá sa in do kolt le gyen;

d) a nagy tá vol ság ra tör té nõ kör nye ze ti el szál lít ódás ra
vo nat ko zó ké pes ség:

(i) a ve gyi anyag mért szint jei a ki bo csá tá si for rás tól tá -
vo li hely szí ne ken, me lyek po ten ci á lis fon tos sá gú ak;

(ii) mo ni tor ing ada tok, me lyek mu tat ják, hogy a ve gyi
anyag nagy tá vol ság ra tör té nõ kör nye ze ti el szál lít ódá sa,
egy be fo ga dó kör nye zet be való át he lye zõ dés le he tõ sé gé -

vel, be kö vet kez he tett le ve gõn, ví zen ke resz tül vagy ván -
dor ló ál lat fa jok se gít sé gé vel; vagy

(iii) a kör nye ze ti élet út tu laj don sá gok és/vagy mo dell -
ered mé nyek, me lyek azt mu tat ják, hogy a ve gyi anyag ren -
del ke zik a nagy tá vol ság ra tör té nõ kör nye ze ti el szál lít ódás 
le he tõ sé gé vel le ve gõn, ví zen ke resz tül vagy ván dor ló ál -
lat fa jok se gít sé gé vel egy be fo ga dó kör nye zet be való át he -
lye zõ dés le he tõ sé gé vel a ki bo csá tá si for rás tól tá vo li hely -
szí ne ken. Azon ve gyi anyag ra, mely jel lem zõ en a le ve gõ -
ben ván do rol, a le ve gõ re vo nat ko zó fe le zé si ide je na gyobb 
két nap nál; és

e) ká ros ha tá sok:

(i) bi zo nyí tott, hogy ká ros ha tá sa van az em be ri egész -
ség re vagy a kör nye zet re, mely a ve gyi anyag nak ezen
Egyez mény ke re té ben tör té nõ meg fon to lá sát in do kol ja;
vagy

(ii) a mér ge zõ ké pes ség re vagy az öko to xi ci tás ra vo nat -
ko zó ada tok azt jel zik, hogy ké pes sé ge van az em be ri
egész ség vagy a kör nye zet ká ro sí tá sá ra.

2. Az aján ló Ré szes Fél nek a meg fon to lás oka i ról nyi -
lat ko za tot be kell nyúj ta nia, mely ma gá ban fog lal ja, ahol
le het sé ges, a to xi ci tás ra vagy az öko to xi ci tás ra vo nat ko zó
ada tok össze ha son lí tá sát a ve gyi anyag nagy tá vol ság ra
tör té nõ kör nye ze ti el szál lít ódá sá ból ered mé nye zett vagy
szá mí tott, mért vagy elõ re jel zett szint je i vel, és egy rö vid
is mer te tést an nak jel zé sé re, mi ért szük sé ges a vi lág szin tû
sza bá lyo zás.

3. Az aján ló Ré szes Fél nek, a le het sé ges mér té kig és le -
he tõ sé ge i nek figye lembe véte lével, to váb bi in for má ci ó kat
kell nyúj ta nia a 6. cikk (8) be kez dé sé ben em lí tett, az aján -
lat ra vo nat ko zó bí rá lat tá mo ga tá sá ra. Ilyen ja vas lat ké szí -
té sé nél a Ré szes Fél bár mely for rás ból szár ma zó mû sza ki
szak vé le ményt igény be ve het.

E. Melléklet

A KOCKÁZATI PROFILRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

A fe lül vizs gá lat cél ja an nak ér té ke lé se, hogy a ve gyi
anyag, a nagy tá vol ság ra tör té nõ kör nye ze ti el szál lít ódás
ered mé nye ként, ve zet het-e annyi ra je len tõ sen ká ros ha tás -
ra az em be ri egész sé get és/vagy a kör nye ze tet il le tõ en,
hogy vi lág mé re tû in téz ke dés re le gyen szük ség. Ezen cél -
ból koc ká za ti pro filt kell ki dol goz ni, amely to vább elem zi
és ér té ke li a D. mel lék let ben em lí tett in for má ci ó kat és ma -
gá ban fog lal ja, amennyi re le het sé ges, a kö vet ke zõ tí pu sú
in for má ci ó kat:

a) for rá sok, be le ért ve, ahol al kal maz ha tó:

(i) gyár tá si ada tok, be le ért ve a mennyi sé get és a hely -
színt;
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(ii) fel hasz ná lá so kat; és
(iii) ki bo csá tá so kat, mint a kü lön bö zõ kö ze gek be tör té -

nõ ki bo csá tá sok és vesz te sé gek;
b) ve szé lyes sé gi ér té ke lés a vo nat ko zó vég pont ra vagy

vég pon tok ra, be le ért ve az össze tett ve gyi anya go kat is ma -
guk ba fog la ló to xi ko ló gi ai köl csön ha tá sok szá mí tás ba vé -
te lét;

c) kör nye ze ti élet út, be le ért ve a ve gyi anyag ké mi ai és
fi zi kai jel lem zõ i re, va la mint sta bi li tá sá ra vo nat ko zó ada -
to kat és in for má ci ó kat és azok kap cso la tát a kör nye ze ti
szál lít ódá sá val, a kör nye zet ré sze i ben és kö zött tör té nõ át -
vi te lé vel, le bom lá sá val és más anya gok ká tör té nõ át ala ku -
lá sá val. A bio kon cent rá ci ós té nye zõ vagy bi o ló gi ai fel dú -
su lá si té nye zõ, mért ér té ke ken ala pu ló meg ha tá ro zá sát el -
ér he tõ vé kell ten ni, ki vé ve, mi kor mo ni tor ing ada to kat
hasz nál nak erre a cél ra;

d) mo ni tor ing ada tok;
e) a he lyi te rü le te ken való ki tett ség, és, kü lö nö sen a

nagy tá vol ság ra tör té nõ kör nye ze ti el szál lít ódás ered mé -
nye ként, be le ért ve a bi o ló gi ai hoz zá fér he tõ ség re vo nat ko -
zó in for má ci ó kat;

f) nem ze ti és nem zet kö zi koc ká za ti ér té ke lé sek, fel mé -
ré sek és pro fi lok, cím ké zé si in for má ci ók és ve szé lyes sé gi
osz tá lyo zá sok, ahol hoz zá fér he tõ ek; és

g) a ve gyi anyag hely ze te nem zet kö zi egyez mé nyek -
ben.

F. Melléklet

A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSOKRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az Egyez mény be tör té nõ be csa to lás meg fon to lá sa alá
esõ, a ve gyi anya gok le het sé ges sza bá lyo zá si intézkedé -
seire vo nat ko zó ér té ke lést kell vé gez ni, mely tar tal maz za a 
le he tõ sé gek tel jes tá rát, be le ért ve a ke ze lést és a ki kü szö -
bö lést. Eb bõl a cél ból meg kell adni a le het sé ges sza bá lyo -
zá si in téz ke dé sek kel kap cso la tos tár sa dal mi-gaz da sá gi
meg fon to lá sok ra vo nat ko zó, ide tar to zó in for má ci ó kat,
hogy le he tõ vé te gyék a Ré szes Fe lek kon fe ren ci á já nak
dön tés ho za ta lát. Az ilyen in for má ci ók nak kel lõ en te kin -
tet be kell ven ni ük a Ré szes Fe lek kü lön bö zõ le he tõ sé ge it
és kö rül mé nye it, és tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ tar tal mi
kö ve tel mé nyek meg fon to lá sát:

a) a koc ká zat csök ken té sét cél zó le het sé ges sza bály zó
in téz ke dé sek hat ha tó sá ga és ha té kony sá ga:

(i) mû sza ki meg va ló sít ha tó ság; és
(ii) költ sé gek, be le ért ve a kör nye ze ti és egész ség ügyi

költ sé ge ket;
b) al ter na tí vák (ter mé kek és el já rá sok):
(i) mû sza ki meg va ló sít ha tó ság;
(ii) költ sé gek, be le ért ve a kör nye ze ti és egész ség ügyi

költ sé ge ket;
(iii) ered mé nyes ség;
(iv) koc ká zat;
(v) el ér he tõ ség; és
(vi) hoz zá fér he tõ ség;
c) a le het sé ges sza bály zó in téz ke dé sek nek a tár sa da -

lom ra gya ko rolt po zi tív és/vagy ne ga tív ha tá sai:
(i) egész ség, be le ért ve a köz egész sé get, a kör nye ze ti és

a mun ka he lyi egész sé get;
(ii) me zõ gaz da ság, be le ért ve az ak va kul tú rát és az er -

dé sze tet;
(iii) a fló ra és fa u na (bi o di ver zi tás);
(iv) gaz da sá gi szem pon tok;
(v) a fenn tart ha tó fej lõ dés irá nyá ba tett ha la dás; és
(vi) tár sa dal mi költ sé gek;
d) hul la dék és le ra ká sá nak kö vet kez mé nyei (kü lö nö sen 

fel hasz ná lat lan nö vény vé dõ szer-kész le tek és a szennye -
zett te rü le tek meg tisz tí tá sa):

(i) mû sza ki meg va ló sít ha tó ság; és
(ii) költ sé gek;
e) az in for má ci ók el ér he tõ sé ge és köz ok ta tás;
f) a sza bály zó és mo ni tor ing le he tõ sé gek he lyez te; és
g) bár mely fo ga na to sí tott nem ze ti vagy re gi o ná lis sza -

bály zó te vé keny ség, be le ért ve az al ter na tí vák ra vo nat ko zó 
in for má ci ó kat és egyéb vo nat ko zó koc ká zat ke ze lé si in for -
má ci ó kat.”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a az Egyez mény 26. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
kö zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
42/2008. (II. 29.) Korm.

rendelete

a megváltozott munkaképességû személyek
rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási

tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 39.  §-a
(5) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében eljárva, a következõket
rendeli el:

1.  §

(1) A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat
fog lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az
akk re di tált mun kál ta tók el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.)
2.  §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
,,d) át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám: a Köz pon ti

Sta tisz ti kai Hi va tal lét szám szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ -
írásai sze rint számított létszám;”

(2) Az R1. 2.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
,,h) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló: az a

mun ka vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló,
aki nek mun ka szer zõ dés sze rin ti napi mun ka ide je a napi
négy órát eléri, ha

ha) a mun ka ké pes ség-csök ke nés – az Or szá gos Re ha -
bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet (a továb biak ban:
ORSZI), 2007. au gusz tus 15-ét meg elõ zõ en az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In -
té ze te (a továb biak ban: OOSZI) szak vé le mé nye, ille tõ leg
2001. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en, vas utas biz to sí tot tak ese té -
ben a Ma gyar Ál lam vas utak Or vos szak ér tõi In té ze té nek
szak vé le mé nye sze rint – 50 szá za lé kos mér té kû, vagy

hb) az egész ség ká ro so dás – az ORSZI szak vé le mé nye
sze rint – 50–79 szá za lé kos mér té kû, és ez zel össze füg gés -
ben a je len le gi vagy az egész ség ká ro so dá sát meg elõ zõ
mun ka kö ré ben vagy a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más
mun ka kör ben való fog lal koz ta tás ra re ha bi li tá ció nél kül
nem al kal mas és re ha bi li tál ha tó, vagy

hc) az egész ség ká ro so dás – az ORSZI szak vé le mé nye
sze rint – 50–79 szá za lé kos mér té kû, és ez zel össze füg gés -
ben a je len le gi, vagy az egész ség ká ro so dá sát meg elõ zõ

mun ka kö ré ben, il let ve a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más
mun ka kör ben való fog lal koz ta tás ra re ha bi li tá ció nél kül
nem al kal mas, azon ban az ORSZI szak vé le mé nye alap ján
re ha bi li tá ci ó ja nem ja va solt, vagy

hd) az egész ség ká ro so dás – az ORSZI szak vé le mé nye
sze rint – 79 szá za lé kot meg ha la dó mér té kû, vagy

he) a mun ka ké pes ség-csök ke nés – az ORSZI, ille tõ leg
az OOSZI szak vé le mé nye, ille tõ leg 2001. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ en, vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar Ál -
lam vas utak Or vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le mé nye
sze rint – 67–100 szá za lé kos mér té kû, vagy

hf) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé -
gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Ftv.) 23.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
lá tá si fo gya té kos nak mi nõ sül, vagy a va kok sze mé lyi já ra -
dé ká ban ré sze sül, vagy

hg) kü lön jog sza bály sze rint sú lyos ér tel mi fo gya té kos -
nak mi nõ sül és erre te kin tet tel a ma gán sze mé lyek jö ve de -
lem adó já ról  szóló kü lön tör vény sze rint adó ala pot csök -
ken tõ ked vez mény igény be vé te lé re jo go sult, vagy

hh) si ket vagy sú lyo san na gyot hal ló, hal lás ká ro so dá sa
au dio ló gi ai szak vé le mény sze rint a 60 de ci bel hal lás kü -
szöb ér té két el éri vagy meg ha lad ja, vagy

hi) a sú lyos moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si ked vez -
mé nye i rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rint sú lyos moz gás -
kor lá to zott nak mi nõ sül,

hj) az Ftv. 23.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján a
sze mé lyi ség egé szét érin tõ fej lõ dés át ha tó za va ra  miatt fo -
gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül;”

(3) Az R1. 2.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek meg je lö lé se
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés h) pont já ban fog lal ta kat a fog lal -
koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
 szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.)
41/A.  §-ának al kal ma zá sa so rán is figye lembe kell ven ni.”

2.  §

Az R1. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek db) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tó nak nyil vá nít ha tó a mun -
kál ta tó, ha]

,,db) sze mély re  szóló re ha bi li tá ci ós ter vet ké szít, az
OOSZI vagy az ORSZI re ha bi li tál ha tó ság ra, a re ha bi li tá -
ció le het sé ges irá nya i ra vo nat ko zó szak vé le mé nye ese tén
an nak figye lembe véte lével,”
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3.  §

Az R1. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az akk re di tá ci ós ügyek ben a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) jár el. A Hi va -
tal dön té se el len be nyúj tott fel leb be zést a szo ci á lis és mun -
ka ügyi miniszter bírálja el.”

4.  §

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog -
lal koz ta tá sá hoz nyúj tott költ ség ve té si tá mo ga tás ról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R2.)
1.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a következõ rendelkezés
lép:

„(5) Az e ren de let alap ján meg ál la pít ha tó tá mo ga tá sok a 
fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá -
ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.)
19/B.  §-ában meg je lölt mun ka erõ pi a ci prog ram hoz kap -
csolódóan is nyújthatók.”

5.  §

(1) Az R2. 2.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
,,c) át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám: a Köz pon ti

Sta tisz ti kai Hi va tal lét szám szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ -
írásai sze rint szá mí tott lét szám;”

(2) Az R2. 2.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
,,e) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló: az a

mun ka vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló,
aki nek mun ka szer zõ dés sze rin ti napi mun ka ide je a napi
négy órát el éri, ha

ea) a mun ka ké pes ség-csök ke nés – az Or szá gos Re ha -
bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet (a továb biak ban:
ORSZI), 2007. au gusz tus 15-ét meg elõ zõ en az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In -
té ze te (a továb biak ban: OOSZI) szak vé le mé nye, ille tõ leg
2001. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en, vas utas biz to sí tot tak ese té -
ben a Ma gyar Ál lam vas utak Or vos szak ér tõi Intézetének
szakvéleménye szerint – 50 százalékos mértékû, vagy

eb) a mun ka ké pes ség-csök ke nés – az ORSZI vagy az
OOSZI szak vé le mé nye, ille tõ leg 2001. ja nu ár 1-jét meg -
elõ zõ en, vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar Ál lam -
vas utak Or vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le mé nye sze -
rint – 67–100 százalékos mértékû, vagy

ec) az egész ség ká ro so dás – az ORSZI szak vé le mé nye
sze rint – 79 szá za lé kot meg ha la dó mértékû, vagy

ed) az egész ség ká ro so dás – az ORSZI szak vé le mé nye
sze rint – 50–79 szá za lé kos mér té kû, és ez zel össze füg gés -

ben a je len le gi, vagy az egész ség ká ro so dá sát meg elõ zõ
mun ka kö ré ben, il let ve a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más
mun ka kör ben való fog lal koz ta tás ra re ha bi li tá ció nél kül
nem al kal mas, azon ban az ORSZI szakvéleménye alapján
rehabilitációja nem javasolt, vagy

ee) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé -
gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Ftv.) 23.  §-a  (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
lá tá si fo gya té kos nak mi nõ sül, vagy a va kok sze mé lyi
járadékában részesül, vagy

ef) az Ftv. 23.  §-a  (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján a
sze mé lyi ség egé szét érin tõ fej lõ dés át ha tó za va ra  miatt fo -
gya té kos sá gi tá mo ga tás ban részesül,

eg) kü lön jog sza bály sze rint sú lyos ér tel mi fo gya té kos -
nak mi nõ sül és erre te kin tet tel a ma gán sze mé lyek jö ve de -
lem adó já ról  szóló kü lön tör vény sze rint adó ala pot csök -
ken tõ ked vez mény igénybevételére jogosult, vagy

eh) si ket vagy sú lyo san na gyot hal ló, hal lás ká ro so dá sa
au dio ló gi ai szak vé le mény sze rint a 60 de ci bel hal lás kü -
szöb ér té két el éri vagy meghaladja, vagy

ei) a sú lyos moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si ked vez -
mé nye i rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rint sú lyos moz gás -
kor lá to zott nak minõsül, vagy

ej) az egész ség ká ro so dás – az ORSZI szak vé le mé nye
sze rint – 50–79 szá za lé kos mér té kû, és ez zel össze füg gés -
ben a je len le gi, vagy az egész ség ká ro so dá sát meg elõ zõ
mun ka kö ré ben, il let ve a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más
mun ka kör ben való fog lal koz ta tás ra re ha bi li tá ció nélkül
nem alkalmas és rehabilitálható, vagy

ek) az ea)–ej) pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû mun -
ka ké pes ség-csök ke nés, egész ség ká ro so dás, ille tõ leg fo -
gya té kos ság nem ál la pít ha tó meg, azon ban az OOSZI,
vagy az ORSZI szak vé le mé nye sze rint je len le gi mun ka kö -
ré ben vagy ta nult fog lal ko zá sá ban, ille tõ leg más mun ka -
kör ben vagy fog lal ko zás ke re té ben csak sze mély re  szóló
re ha bi li tá ció megvalósításával foglalkoztatható tovább;”

(3) Az R2. 2.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]

,,f) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló fog -
lal koz ta tá sá ra te kin tet tel nyúj tott tá mo ga tás:

fa) az adó jog sza bá lyok ren del ke zé sei alap ján az egyé ni 
vál lal ko zót, va la mint a tár sa sá gi adó ról és osz ta lék adó ról
 szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tót a meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sá ra te -
kin tet tel megilletõ, adóalapot csökkentõ kedvezmények,

fb) a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél -
kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog la koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény alapján járó kedvezmények,

fc) az Flt. 16.  §-a alap ján nyújt ha tó fog lal koz ta tás bõ ví -
té sét szol gá ló támogatás,

fd) az el lá tot tak szo ci á lis in téz mé nyen be lü li fog lal koz -
ta tá sá hoz nyújt ha tó szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás;”
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6.  §

Az R2. 4.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Ha a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt

emel ke dik az (5) be kez dés ben meg je lölt nem zet gaz da sá gi
éves brut tó át lag ke re set össze ge, ak kor – a mun kál ta tó ké -
rel mé re – az azt kö ve tõ idõ szak ra a tá mo ga tás össze ge a
nem zet gaz da sá gi éves brut tó át lag ke re set emel ke dé sé nek
ará nyá ban meg nö vel he tõ, de a támogatás százalékos
mértéke nem emelkedhet.”

7.  §

Az R2. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A 2.  § e) pont já nak ej)–ek) al pont ja i ban meg ha -
tá ro zott meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló
mun ká ba he lye zé sé hez, ille tõ leg mun ka he lyé nek meg tar -
tá sá hoz a mun ka bér és já ru lé kai leg fel jebb 60 szá za lé ká ig
ter je dõ bértámogatás állapítható meg, ha a munkáltató

a) a fog lal koz ta tást leg alább 12 hó na pi idõ tar tam ban,
olyan mun ka kör ben vál lal ja, amely nek el lá tá sá ra a mun -
ka vál la ló az OOSZI vagy az ORSZI szak vé le mé nye sze -
rin ti egész sé gi ál la po ta, to váb bá gya kor la ta, kép zett sé ge
és megmaradt képességei alapján alkalmas,

b) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hat hó nap ban ha -
son ló mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló mun ka -
vi szo nyát a mun kál ta tó mû kö dé sé vel össze füg gõ ok ból,
ren des felmondással nem szüntette meg,

c) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a mun ka vi szonyt a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt a b) pont ban
meg je lölt ok ból nem szünteti meg.

(2) A tá mo ga tás az OOSZI, vagy az ORSZI 2.  §
ei)–ej) pont ja i ban meg je lölt kö rül ményt elsõ al ka lom mal
meg ál la pí tó szak vé le mé nye ki ál lí tá sá nak idõ pont ját köve -
tõen a mun ka ké pes ség-vál to zás, egész ség ká ro so dás idõ -
tar ta mát meg nem ha la dó an, legfeljebb 36 hónapig
folyósítható.”

8.  §

Az R2. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) A 2.  § ea)–ei) pont ja i ban meg je lölt meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló mun ka ké pes -
ség-csök ke né sé bõl, egész ség ká ro so dá sá ból, ille tõ leg fo -
gya té kos sá gá ból kö vet ke zõ ala cso nyabb ter me lé keny ség
kom pen zá lá sa ként a fog lal koz ta tá sá hoz a munkabér és
járulékai együttes összegének

a) a 2.  § e) pont já nak ea) al pont já ban meg je lölt meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló ese tén 40 szá -
zaléka,

b) a 2.  § e) pont já nak eb)–ed) al pont ja i ban meg je lölt
mun ka vál la ló ese tén 60 százaléka,

c) a 2.  § e) pont já nak ee)–ei) al pont ja i ban meg je lölt
mun ka vál la ló ese tén 100 százaléka,

ál la pít ha tó meg leg fel jebb 36 hó nap ra.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa leg fel jebb 36 hó nap ra több
al ka lom mal is meg hosszab bít ha tó a munkaképesség-
 csökkenés, egész ség ká ro so dás fenn ál lá sá nak idõtartama.
alatt.”

9.  §

Az R2. 9.  §-ának (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Vé dett szer ve ze ti szer zõ dés a köz hasz nú szer ve ze -
tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) és g) pont já ban meg je lölt mun kál ta tó val köthetõ,
ha”

10.  §

Az R2. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az e ren de let 5–8.  §-ai sze rin ti tá mo ga tás az Eu ró -
pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
fog lal koz ta tás ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al kal -
ma zá sá ról  szóló 2002. de cem ber 5-i 2204/2002/EK bi zott -
sá gi ren de let (a továb biak ban: bi zott sá gi ren de let) alapján, 
2008. június 30-áig nyújtható.”

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg

a) az R1. 13.  §-ának (2) be kez dé se, 14.  §-ának (2) be -
kez dé se, va la mint az R2. 15.  §-a, to váb bá az R2.
16. §-ának (2) be kez dé se és az R2. 17.  §-a ha tá lyát veszti,

b) az R2. 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta -
tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a 
„szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter” szövegrész lép.

(3) E ren de let 1–10.  §-a, va la mint 11.  §-ának (2) be kez -
dé se a ki hir de tést kö ve tõ 5. na pon, 11.  §-ának (1),
(3)–(4) be kez dé se 2010. ja nu ár 1-jén hatályát veszti.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor alap ta nú sít vánnyal
ren del ke zõ mun kál ta tó ál tal al kal ma zot tak át la gos sta tisz -
ti kai ál lo má nyi lét szá má nak az R1. 2.  §-a  d) pont ján ala -
pu ló szá mí tá sa kor a kor rek ci ós sza bályt 2009. december
31-éig alkalmazni kell.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
43/2008. (II. 29.) Korm.

rendelete

az egyes egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) be kez dé sé nek
d) pont já ban, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá -
tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) és zs) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, a Kor mány a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egészül ki:

„(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tók fenn tar tó i nak (tu laj -
do no sa i nak) a Tv. 5/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti meg -
ál la po dá sa ak kor ered mé nyez he ti az egész ség ügyi szol -
gál ta tók el lá tá si te rü le té nek a ré gió ha tá ron tör té nõ túl ter -
jesz ke dé sét, ha azt el lá tá si ér dek in do kol ja. Az el lá tá si ér -
dek fenn ál lá sát az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis
szer ve állapítja meg a megállapodás kézhezvételétõl
számított 15 napon belül.

(8) Az el lá tá si te rü let nek a Tv. 5/A.  §-ának (1)–(3) be -
kez dé se alap ján tör té nõ mó do sí tá sa tár gyá ban az
ÁNTSZ-nek az el lá tá si te rü le tet át ve võ szol gál ta tó szék -
he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis szer ve jár el. Az el lá tá si
ér dek fenn ál lá sa, il let ve az el lá tá si te rü let mó do sí tá sa tár -
gyá ban ho zott ha tá ro za tot meg kell kül de ni az
ÁNTSZ-nek az át adó szol gál ta tó székhelye szerint ille té -
kes regionális szerve részére.”

2.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
25/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(4) Az el szá mo lá si nyi lat ko za tot
a) kú ra sze rû el lá tás ese tén a tel je sít mény-el szá mo lás

szem pont já ból egy el lá tá si eset nek mi nõ sü lõ el lá tás
befejezésekor,

b) in jek ci ós kúra, in fú zi ós kúra, kö tö zés, gyógy tor na
ke ze lés, fi zi kot he rá pi ás ke ze lés ese tén a teljesítmény-
 elszámolás szem pont já ból egy el lá tá si eset nek mi nõ sü lõ
el lá tás befejezésekor, de legalább havonta
ki kell ál lí ta ni és át ad ni a biz to sí tott nak.”

(2) Az R. 25/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak nem kell el szá mo -
lá si nyi lat ko za tot ki ál lí ta nia és át ad nia a biz to sí tott ré szé re

a) az el lá tást köve tõen a be teg köz vet len je len lé tét nem
igény lõ di ag nosz ti kai vizs gá lat ese tén,

b) moz gó szak or vo si szol gá lat ál tal vég zett el lá tás ese -
tén,

c) szö vet ta ni vizs gá lat és ci to ló gi ai vizs gá lat ese tén.”

3.  §

A vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. ren de let 6.  §-a (2) be -
kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az R. 13/B.  § (1) és
(3) be kez dé se sze rin ti je len té se ket elsõ al ka lom mal
– 2008. feb ru ár és már ci us hó nap vo nat ko zá sá ban együt te -
sen – 2008. áp ri lis 15-ig kül di meg az Egész ség biz to sí tá si
Fel ügye let nek. A 13/B.  § (7)–(8) be kez dé sé ben fog lal ta kat 
elsõ al ka lom mal a 2008. már ci us hó nap ada ta i ról tör té nõ
je len tés vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A Vhr. 2.  §-a e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott
(7)–(8) be kez dé sé nek ren del ke zé se it az e ren de let ha tály -
ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell
az zal, hogy a ha tár idõ szá mí tá sa e ren de let ha tály ba lé pé sé -
nek nap ján kez dõ dik.

(3) E ren de let 2008. má jus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(4) Az e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
a vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 6. mel lék le -
té ben a „Vá ró lis ta je len tés az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye -
let ré szé re” és a „Be teg fo ga dá si lis tá ról  szóló je len tés az
Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let ré szé re” meg je lö lé sû táb -
lá zat ban az „El lá tást a be teg meg kap ta, de nem a je len tõ
in téz mény ben (és er rõl az in téz mény tu do mást szer zett)”,
va la mint „MAS” szö veg rész ha tá lyát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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A Kormány
44/2008. (II. 29.) Korm.

rendelete

az egészségügyi dokumentációt kezelõ jogutód nélküli
megszûnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó

szerv kijelölésérõl

A Kor mány az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi XLVII. tör vény 38.  §-ának (3) be kez dé se alap ján, az
Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi XLVII. tör vény 30.  § (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti
adat ke ze lõ ként az Egész ség ügyi Kész let gaz dál ko dá si In -
té ze tet je lö li ki.

2.  §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
4/2008. (II. 29.) GKM

rendelete

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás és helyközi (távolsági)

autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási
intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól  szóló 

48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá -
gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti sze -
mély szál lí tás és hely kö zi (tá vol sá gi) au tó busz-köz le ke dés, 
va la mint a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ren delt bel -
föl di au tó busz kü lön já ra tok leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló
48/2007. (IV. 26.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A havi bér let a tárgy hó nap 5. nap já ig vált ha tó, és a
tárgy hó nap 1. nap já tól a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
5. nap ján 24 órá ig ér vé nyes. A 30 na pos bér let bár mely
kez dõ nap pal ki vált ha tó, és a kez dõ na pon 0 órá tól a tárgy -
hó na pot kö ve tõ hó nap azo nos nap ját meg elõ zõ na pon
24 órá ig jo go sít uta zás ra. A 30 na pos bér let leg fel jebb
2 hó nap ra elõ re vált ha tó meg, a több hó nap ra elõ re meg -
vál tott 30 na pos bér le tek ki adá sa kü lön szel vé nyen tör té -
nik. Egye bek ben a 30 na pos bér let re a havi bér let re vo nat -
ko zó sza bá lyok az irány adók.”

2.  §

Az R. 8.  § (4) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
6000 Ft pót dí jat fi zet az, aki]

„b) ér vény te len jeggyel, bér let tel vagy ér vény te len uta -
zá si iga zol vánnyal kí sér li meg az uta zást, il let ve ér vény te -
len (pl. le járt ér vé nyes sé gû) ked vez mény re jo go sí tó iga -
zol vánnyal, iga zo lás sal veszi igénybe a kedvezményt,”

3.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott díj sza bá si öve ze te -

ket a hely kö zi (tá vol sá gi) au tó busz-köz le ke dést vég zõ
köz le ke dé si szol gál ta tók a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi
XLV. tör vény 6.  §-ában fog lal tak kal össz hang ban, hi te les
mé ré sen ala pu ló tá vol ság ada tok ra fi gye lem mel alkal -
mazzák.”

4.  §

Az R. 1. és 2. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és 2. mel -
lék le te lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. már ci us 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti az R. 8.  § (4) be kez dés a) pontja.

(2) E ren de let 3.  §-a 2008. de cem ber 13-án lép ha tály ba.
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(3) A vas úti köz le ke dés ben ke let bé lyeg zés nél kül elõ -
vé tel ben vál tott me net je gye ket 2008. már ci us 1-jé tõl csak
a régi és az új ár kö zöt ti díj kü lön bö zet meg fi ze té se után ér -
vé nye sí ti a vas út. A fel hasz ná lat lan me net je gye ket azon -
ban a szol gál ta tó ke ze lé si költ ség fel szá mí tá sa nél kül
2008. jú ni us 1-jé ig vissza vált ja.

(4) A vas úti köz le ke dés ben az e ren de let ha tály ba lé pé se
elõtt elõ vé tel ben meg ha tá ro zott nap ra vál tott, egy útra
 szóló me net je gyek az ér vé nyes sé gi ide jü kön be lül, de leg -
ké sõbb 2008. má jus 1-jé ig, me net tér ti útra  szóló me net je -
gyek az ér vé nyes sé gi ide jü kön be lül, de leg ké sõbb 2008.
június 1-jéig használhatók fel utazásra.

(5) A 30 na pos bér let re vo nat ko zó ren del ke zé sek nek
meg fe le lõ bér le tet 2008. má jus 1-jé ig va la mennyi vas úti
sze mély szál lí tás és hely kö zi (tá vol sá gi) au tó busz-köz le -
ke dést vég zõ köz le ke dé si szolgáltató köteles bevezetni.

(6) Ez a ren de let 2008. de cem ber 14-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez

„1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Egy útra  szóló menetdíjak
(fo rint ban)

Tá vol ság
(km)

a) Tel jes árú
me net jegy 

az au tó busz-
köz le ke-

dés ben és a
vas úti 

köz le ke-
dés ben má -

sod osz tá lyon

b) Elsõ 
osz tá lyú 
vas úti 

me net jegy

c) 50%-os
ked vez mé -

nyes jegy az
au tó busz-

köz le ke dés -
ben és a 

vas úti köz le -
ke dés ben
má sod-

osz tá lyon

d) 90%-os
ked vez mé -
nyes jegy 
az au tó -

busz-köz le-
ke dés ben és a 
vas úti köz le -
ke dés ben má -
sod osz tá lyon

5 125 155 65 15
10 200 250 100 20
15 250 310 125 25
20 300 375 150 30
25 375 470 190 40

30 450 565 225 45
35 525 655 265 55
40 600 750 300 60
45 675 845 340 70
50 750 940 375 75

60 900 1130 450 90
70 1050 1310 525 105
80 1200 1500 600 120
90 1350 1690 675 135

100 1500 1880 750 150

120 1770 2220 885 175
140 2040 2550 1020 205

Tá vol ság
(km)

a) Tel jes árú
me net jegy 

az au tó busz-
köz le ke-

dés ben és a
vas úti 

köz le ke-
dés ben má -

sod osz tá lyon

b) Elsõ 
osz tá lyú 
vas úti 

me net jegy

c) 50%-os
ked vez mé -

nyes jegy az
au tó busz-

köz le ke dés -
ben és a 

vas úti köz le -
ke dés ben
má sod-

osz tá lyon

d) 90%-os
ked vez mé -
nyes jegy 
az au tó -

busz-köz le-
ke dés ben és a 
vas úti köz le -
ke dés ben má -
sod osz tá lyon

160 2290 2870 1150 230
180 2540 3180 1270 255
200 2780 3470 1390 280

220 3010 3760 1500 300
240 3230 4030 1610 325
260 3440 4300 1720 345
280 3640 4550 1820 365
300 3830 4790 1920 385

350 4280 5350 2140 430
400 4670 5830 2330 465
450 5000 6250 2500 500
500 5280 6600 2640 530

550 5500 6880 2750 550

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

a) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó -
busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes te rü le ti ér vé nyes sé gû
bérletek ára (forintban)

Havi Éves

Or szá gos 106 000 1 060 000

Ke le ti vagy nyu ga ti or szág rész re
 szóló

84 800 848 000

Me gyei 72 700 727 000

b) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó -
busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes vi szony la ti ér vé nyes sé -
gû bérletek ára (forintban)

Tá vol ság (km) Havi Éves

5 6 600 66 000
10 9 800 98 000
15 13 500 135 000
20 18 100 181 000
25 22 700 227 000
30 27 400 274 000
35 31 800 318 000
40 36 400 364 000
45 40 900 409 000
50 45 400 454 000
60 54 500 545 000
70 63 600 636 000
80 72 700 727 000
90 81 800 818 000

100 90 800 908 000
100 fö lött 99 800 998 000
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c) A fel mu ta tó ra ér vé nyes bér le tek ára a vas úti köz le -
ke dés ben (fo rint ban)

Éves bér let jegy ára Havi bér let jegy ára

2. 1. 2. 1.

ko csi osz tá lyon 

I. A MÁV
vo na la in

össz vo na las 1 600 000 2 000 000 160 000 200 000

cso por tos
(ra y on)

1 200 000 1 500 000 120 000 150 000

II. A GYSEV
vo na la in

720 000 900 000 72 000 90 000

3. A havi- és félhavi bérletek, valamint a 30 napos bérlet 
ára és a munkába járásra szolgáló bérletek díjai

a) Ha vi bér let, 30 na pos bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
(km)

Díj sza bá si
ár

Az au tó busz-köz le ke -
dés ben

A vas úti köz le ke dés ben

mun ka-
vál la ló

mun kál ta tó
mun ka-
vál la ló

mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

5 5 000 1 000 4 000 700 4 300

10 8 000 1 600 6 400 1 120 6 880

15 9 900 1 980 7 920 1 390 8 510

20 12 000 2 400 9 600 1 680 10 320

25 15 000 3 000 12 000 2 100 12 900

30 18 000 3 600 14 400 2 520 15 480

35 21 000 4 200 16 800 2 940 18 060

40 24 000 4 800 19 200 3 360 20 640

45 27 000 5 400 21 600 3 780 23 220

50 30 000 6 000 24 000 4 200 25 800

60 36 000 7 200 28 800 5 040 30 960

70 42 000 8 400 33 600 5 880 36 120

80 48 000 9 600 38 400 6 720 41 280

90 54 000 10 800 43 200 7 560 46 440

100 60 000 12 000 48 000 8 400 51 600

120 70 900 14 200 56 700 9 930 60 970

140 81 500 16 300 65 200 11 400 70 100

160 91 700 18 300 73 400 12 800 78 900

180 102 000 20 300 81 700 14 200 87 800

200 111 000 22 200 88 800 15 600 95 400

220 120 000 24 100 95 900 16 800 103 200

240 129 000 25 800 103 200 18 100 110 900

260 138 000 27 500 110 500 19 300 118 700

280 146 000 29 100 116 900 20 400 125 600

300 153 000 30 700 122 300 21 500 131 500

350 171 000 34 200 136 800 24 000 147 000

400 187 000 37 300 149 700 26 100 160 900

Tá vol ság
(km)

Díj sza bá si
ár

Az au tó busz-köz le ke -
dés ben

A vas úti köz le ke dés ben

mun ka-
vál la ló

mun kál ta tó
mun ka-
vál la ló

mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

450 200 000 40 000 160 000 28 000 172 000

500 211 000 42 200 168 800 29 600 181 400

550 220 000 44 000 176 000 30 800 189 200

b) Fél ha vi bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
(km)

Díj sza bá si
ár

Az au tó busz-köz le ke -
dés ben

A vas úti köz le ke dés ben

mun ka-
vál la ló

mun kál ta tó
mun ka-
vál la ló

mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

5 2 500 500 2 000 350 2 150

10 4 000 800 3 200 560 3 440

15 4 950 990 3 960 695 4 255

20 6 000 1 200 4 800 840 5 160

25 7 500 1 500 6 000 1 050 6 450

30 9 000 1 800 7 200 1 260 7 740

35 10 500 2 100 8 400 1 470 9 030

40 12 000 2 400 9 600 1 680 10 320

45 13 500 2 700 10 800 1 890 11 610

50 15 000 3 000 12 000 2 100 12 900

60 18 000 3 600 14 400 2 520 15 480

70 21 000 4 200 16 800 2 940 18 060

80 24 000 4 800 19 200 3 360 20 640

90 27 000 5 400 21 600 3 780 23 220

100 30 000 6 000 24 000 4 200 25 800

120 35 500 7 090 28 410 4 970 30 530

140 40 800 8 150 32 650 5 710 35 090

160 45 900 9 170 36 730 6 420 39 480

180 50 800 10 200 40 600 7 110 43 690

200 55 600 11 100 44 500 7 780 47 820

220 60 100 12 000 48 100 8 420 51 680

240 64 500 12 900 51 600 9 030 55 470

260 68 800 13 800 55 000 9 630 59 170

280 72 800 14 600 58 200 10 200 62 600

300 76 700 15 300 61 400 10 700 66 000

350 85 600 17 100 68 500 12 000 73 600

400 93 300 18 700 74 600 13 100 80 200

450 100 000 20 000 80 000 14 000 86 000

500 106 000 21 100 84 900 14 800 91 200

550 110 000 22 000 88 000 15 400 94 600
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4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló
havibérletek és 30 napos bérletek ára*

Tá vol ság
(km)

 90%-os ked vez mé nyes bér let

5 500

10 800

15 990

20 1 200

25 1 500

30 1 800

35 2 100

40 2 400

45 2 700

50 3 000

60 3 600

70 4 200

80 4 800

90 5 400

100 6 000

120 7 090

140 8 150

160 9 170

180 10 200

200 11 100

220 12 000

240 12 900

260 13 800

280 14 600

300 15 300

350 17 100

400 18 700

450 20 000

500 21 100

550 22 000

* A fél ha vi bér let ára a havi bér let árá nak fele.”

2. melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez

„2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a
helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben

Tá vol ság
(km)

Úti poggyász fu va ro zá sá nak díja
(Ft)

1–50 135

51–100 170

100 fe lett 235

Ku tya szál lí tá sért és az au tó busz ba be vitt, a ké zi -
poggyász nál na gyobb tö me gû vagy ter je del mû cso ma gok
to váb bí tá sá ért az úti poggyász fu va ro zá sá ra meg ha tá ro zott
dí jat kell fi zet ni. Ke rék pár a ke rék pár szál lí tá sá ra al kal mas 
au tó bu szo kon szál lít ha tó, az al kal mas sá got a szolgáltató
köteles az autóbuszokon feltüntetni.

Díj men tes a vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ
és a rend õrségi ku tya szállítása.

2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti
közlekedésben

Tá vol ság
(km)

Poggyászda ra bon ként fo rint ban

5 415

10 415

15 415

20 415

25 415

30 415

35 415

40 415

45 415

50 415

60 495

70 580

80 660

90 745

100 825

120 975

140 1120

160 1260

180 1400

200 1530

220 1650

240 1770

260 1890

280 2000

300 2110

350 2350

400 2570

450 2750

500 2900

550 3030
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3. Élõ állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár
viteldíja a vasúti közlekedésben

a) Egy útra  szóló

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyán 

Tá vol ság (km) Fo rint ban

5 190

10 190

15 190

20 190

25 190

30 190

35 190

40 190

45 190

50 190

60 225

70 265

80 300

90 340

100 375

120 445

140 510

160 575

180 635

200 695

220 750

240 805

260 860

280 910

300 960

350 1070

400 1170

450 1250

500 1320

550 1380

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díjtalan.

b) Ha vi bér let

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyán 

Tá vol ság (km) Fo rint ban

5 1 130

10 1 800

15 2 230

20 2 700

25 3 380

30 4 050

35 4 730

40 5 400

45 6 080

50 6 750

60 8 100

70 9 450

80 10 800

90 12 200

100 13 500

120 16 000

140 18 300

160 20 600

180 22 900

200 25 000

220 27 100

240 29 000

260 30 900

280 32 700

300 34 400

350 38 500

400 42 000

450 45 000

500 47 500

550 49 500

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.”
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A honvédelmi miniszter
4/2008. (II. 29.) HM

rendelete

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
 287.  § (2) be kez dés g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 
2004. évi CV. tör vény 51. §-ában, va la mint 97.  § (1) be -
kez dés o) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va a Ma gyar Hon véd ség ben meg va ló su ló kegyeleti
gondoskodás érdekében a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) hi va tá -

sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i ra (a továb biak ban:
hi va tá sos ál lo má nyú katona),

b) ön kén tes tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí tõ katonára,
c) a hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye zett

ka to ná ra (a továb biak ban: nyug ál lo má nyú katona)
[az a)–c) pont a továb biak ban együtt: ál lo mány tag ja].

(2) A ren de le tet meg fele lõen al kal maz ni kell a ka to nai
és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok -
ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról szó ló 1996. évi XLV.
tör vény alap ján hõsi ha lot tá nyilvánított ösztöndíjas
hallgatókra.

A kegyeleti minõsítés

2.  §

A ke gye le ti mi nõ sí tés re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló
2001. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hjt.) 237.  §
(2)–(5) be kez dé sé ben, va la mint a Hjt. 3. szá mú mel lék le -
té ben meg ha tá ro zot tak sze rint a hon vé del mi mi nisz ter, a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, a szak irá nyí tás ra jo go sult sze -
mély, az állományille té kes pa rancs nok, a la kó hely sze rin ti
ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok [a továb biak ban
együtt: minõsítésre jogosult parancsnok (vezetõ)]
jogosult.

3.  §

(1) A ke gye le ti mi nõ sí tés az ál lo mány el hunyt tag já nak
élet út ja, ér de mei, a szol gá lat tel je sí té sé nek jel le ge és ha lá -

lá nak kö rül mé nyei figye lembe véte lével a Hjt. 237.  §-a
alapján történik.

(2) Az ál lo mány azon tag ját, aki nek ha lá la nem a szol -
gá lat tel je sí tés idõ sza ká ban kö vet ke zett be, a mi nõ sí tés re
jo go sult pa rancs nok (ve ze tõ) – a szol gá lat so rán szer zett
ki emel ke dõ ér de me i re figyelemmel – minõsítheti.

A kegyeleti gondoskodásban részt vevõ személyek,
szervek és feladataik

4.  §

(1) Az állományille té kes pa rancs nok, il let ve az ál ta la
meg bí zott te rü le ti leg ille té kes szer ve zet vezetõje

a) az ál lo mány tag já nak ha lá lá ról ka pott ér te sí tést
köve tõen fel ve szi a kap cso la tot az in téz ke dés re jo go sult
hoz zá tar to zó val, és egyez te ti a ha laszt ha tat lan te en dõ ket a
te me tés mód já ról, he lyé rõl, idõ pont já ról. Tá jé koz ta tást ad
a hon vé del mi szerv kö te le zett sé ge i rõl, a költ ség vi se lés rõl,
a to váb bi gon dos ko dás for má i ról, le he tõ sé ge i rõl, ide ért ve
a bal ese ti vagy ter mé sze tes ha lál ese té re – a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: HM) által az elhunyt javá -
ra – kötött szerzõdés szerinti biztosítási szolgáltatást is;

b) ha tás kö ré nek meg fele lõen mi nõ sí ti az el huny tat, il -
let ve az el hunyt ra vo nat ko zó, a Hjt. 237.  § (2) és (3) be kez -
dé se sze rin ti mi nõ sí tés nek le he tõ sé gét egyez te ti az MH
köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ jé vel, majd ja vas -
la tot ter jeszt fel a mi nõ sí tés re jo go sult elöl já ró hoz. A
minõsítésre vonatkozó javaslat tartalmazza:

ba) a mi nõ sí tés hez szük sé ges ada to kat,

bb) a ha lál idõ pont ját és kö rül mé nye it,

bc) az el hunyt ka to nai pá lya fu tá sá nak le írá sát és rö vid
ér té ke lé sét,

bd) a mi nõ sí té si ja vas lat in do ko lá sát,

be) az in téz ke dés re jo go sult meg ne ve zé sét, el ér he tõ sé -
gét;

c) a Hjt. 87.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben
a mi nõ sí té si ja vas lat tal egy ide jû leg fel ter jesz ti az elõ lép te -
tés re vonatkozó javaslatot;

d) e ren de let 2. és 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak
figye lembe véte lével in téz ke dik a te me tés meg szer ve zé sé -
rõl, a ze ne kar, a dísz al egy ség biz to sí tá sá ról, en ge dé lye zi a
te me té si költ sé gek el szá mo lá sát és ki fi ze té sét, to váb bá a
te me té si se gély fo lyó sí tá sát;

e) a Hjt. 237.  § (2) és (3) be kez dé se sze rint mi nõ sí tet tek 
te met ke zé si he lyén – a te rü le ti leg ille té kes had ki egé szí tõ
pa rancs nok kal együtt mû köd ve – meg szer ve zi a sír kõ ál lí -
tást és sírkõavatást;

f) in téz ke dik a je len té sek meg té te lé rõl, az érin tett ál lo -
mány tá jé koz ta tá sá ról – be le ért ve azo kat a hely õr sé ge ket,
ahol az el hunyt leg alább öt évet szol gált –, a gyász ér te sí tés 
ki füg gesz té sé rõl, szük ség ese tén saj tó köz le mény ki adá sá -
ról és a fe ke te zász ló ki he lye zé sé rõl.
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(2) A te rü le ti leg ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok

a) a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nyil ván tar tá si ál lo -
má nyá ba tar to zó nyug ál lo má nyú ka to na ha lá lá ról ka pott
ér te sí tést köve tõen az (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak -
nak meg fele lõen jár el,

b) ha tás kö ré nek meg fele lõen mi nõ sí ti az el huny tat, és
el vég zi az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat. Az el hunyt nak a Hjt. 237.  § (3) be kez dé se sze rin -
ti mi nõ sí té se ese tén az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott módon és tartalommal kell eljárni,

c) az (1) be kez dés f) pont já ban fog lal ta kon túl tá jé koz -
tat ja a nyug ál lo má nyú ak ér dek kép vi se le tét el lá tó egye sü -
le tet az el hunyt ha lá lá ról, a te me tés helyérõl és
idõpontjáról,

d) fe le lõs a sír em lék ál lí tá sért, a sír gon do zá sért, a sír -
hely-új ra vál tá sért és az el hunyt ról való meg em lé ke zést
szol gá ló ko szo rú zá sok elõkészítéséért.

(3) Az MH köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ je

a) együtt mû köd ve a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve ze -
té vel, kez de mé nyez he ti a hõsi te me tõ, hõsi te met ke zé si
hely, ke gye le ti em lék hely lé te sí té sét, il let ve ka to nai par -
cel lát ala kít ki,

b) a ve zény lés sze rin ti mun ka he lyi ve ze tõ vel együtt -
mû kö dés ben szer ve zi a más pol gá ri szerv nél szol gá la tot
tel je sí tõ hi va tá sos ál lo má nyú ka to na el ha lá lo zá sa ese tén a
mi nõ sí tés sel és a ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos
fel ada to kat. Ha az el huny tat más szerv is ha lott já nak te kin -
ti, az MH a ke gye le ti költ sé gek meg osz tott vi se lé sé rõl a
má sik szerv ve ze tõ jé vel meg ál la po dást köt het,

c) vég zi a ke gye le ti gon dos ko dás fel ada ta it a 3.  §
(2) be kez dé se sze rin ti esetekben,

d) a Hjt. 237.  § (2) és (3) be kez dé sé ben fog lalt mi nõ sí -
tés ese tén elõ ké szí ti dön tés re a mi nõ sí té si javaslatokat,

e) a tár sa da lom ban vagy a ka to nai köz vé le mény ben na -
gyobb ér dek lõ dést ki vál tó te me té sek nél kez de mé nye zi a 
Köz pon ti Ke gye le ti Bizottság összehívását,

f) szer ve zi és vég zi a ke gye le ti gon dos ko dás fel ada ta i -
nak el lá tá sá val meg bí zott sze mé lyek fel ké szí té sét és
továbbképzését,

g) szer ve zi a tá jé koz ta tást a ke gye le ti gon dos ko dás
rendjérõl.

(4) A ka to nai te me tés szer ve zé sét, il let ve a le bo nyo lí tá -
sért fe le lõs ka to nai szer ve zet ki je lö lé sét a ka to nai ren dé -
sze ti al kal ma zá si kör let kör let fe le lõs hely õr ség pa rancs no -
ka e ren de let 2. szá mú mel lék le te figye lembe véte lével
végzi. Ennek során

a) biz to sít ják a 8.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
sze mé lyek rész vé te lét és a szál lí tá suk hoz szük sé ges
jármûveket,

b) gon dos kod nak a 8.  § (2), (4), va la mint (8) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott szim bó lu mok, ke gye le ti tár gyak
biztosításáról,

c) gon dos kod nak a ke gye le ti szer tar tás au dio tech ni kai
biz to sí tá sá ról.

(5) Az MH ka to na ze ne ka ra i nak szak mai irá nyí tá sá val
össze füg gõ fel ada to kért fe le lõs ka to nai szer ve ze te szak -
ma i lag ko or di nál ja és el len õr zi a te me té sek ze ne ka ri biz to -
sí tá sát az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog lalt rend
figye lembe véte lével.

(6) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti ke gye le ti
ki adá so kat az el hunyt mi nõ sí té sé rõl  szóló pa rancs (ha tá ro -
zat), a ha lot ti anya köny vi ki vo nat má so la ta és a költ sé gek -
rõl  szóló, a hon vé del mi szerv ne vé re ki ál lí tott szám lák
alap ján az állományille té kes hon vé del mi szer vet – nyug -
állományúak ese té ben a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got –
el lá tó pénz ügyi és szám vi te li szerv fo lyó sít ja. Gon dos ko -
dik a biz to sí tá si szol gál ta tás meg fi ze té sé hez elõ írt ok má -
nyok fel ter jesz té sé rõl.

(7) Az MH össz ha de rõ ne mi fel ada to kért fe le lõs pa -
rancs nok sá ga gon dos ko dik a (4) be kez dés sze rin ti szer vek
ka to nai te me té si ke gye le ti tár gyak kal és tech ni kai esz kö -
zök kel tör té nõ el lá tá sá ról, ezek cse ré jé rõl, a té rí tés men tes
köz pon ti el lá tás kö ré be tar to zó szak anya gok ról, azok elõ -
irány za ta i ról, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség gel össze -
füg gõ szál lí tá si igé nyek nor ma tív biz to sí tá sá ról.

(8) A HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um csa pat zász -
lót köl csö nöz a (4) be kez dés sze rin ti szer vek kö zül azok
szá má ra, ame lyek ez zel ön ál ló an nem rendelkeznek.

A Központi Kegyeleti Bizottság 
és a Kegyeleti Bizottság

5.  §

(1) Az ál lo mány tag ja el huny ta kor a Hjt. 237.  § (2) és
(3) be kez dé se sze rint mi nõ sí tet tek ese té ben a ke gye le ti
gon dos ko dás fel ada ta i nak ko or di ná lá sá ra, va la mint a ke -
gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos be ad vá nyok, eset le -
ges pa na szok el bí rá lá sá ra a HM-ben – ese ti jel leg gel mû -
kö dõ – Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott sá got kell lét re hoz ni.

a) A Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke a mi nõ sí tés -
re jo go sult pa rancs nok (ve ze tõ) vagy az ál ta la megbízott
személy.

b) Tit ká ra: az MH köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve -
ze tõ je ál tal ki je lölt személy.

c) Tag jai: a HM köz pon ti pénz ügyi szer vé nek ve ze tõ je, 
az MH köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ je vagy az
ál ta luk meg bí zott személyek.

(2) A Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke – érin tett ség
ese tén – a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat nak (a továb biak -
ban: HM TLSZ), a nyug ál lo má nyú ak tár sa dal mi szer ve ze -
te i nek, va la mint más szerv nek a kép vi se lõ jét is bevonhatja 
a bizottság munkájába.

(3) A Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott ság ügy rend jét sa ját
maga ha tá roz za meg.
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6.  §

(1) Az ál lo mány tag ja el huny ta kor a ke gye le ti gon dos -
ko dás fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra Ke gye le ti Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság) kell lét re hoz ni, mely nek el nö -
ke a mi nõ sí tés re jogosult parancsnok (vezetõ).

(2) A Bi zott ság tag jai: az ala ku lat sze mély ügyi szerv ve -
ze tõ je, a hon vé del mi szer vet el lá tó pénz ügyi és szám vi te li
szerv ille té kes munkatársa.

(3) A Bi zott ság el nö ke – érin tett ség ese tén – a HM
TLSZ-nek, a nyug ál lo má nyú ak tár sa dal mi szer ve ze te i nek, 
va la mint más szerv nek a kép vi se lõ jét is be von hat ja a Bi -
zott ság mun ká já ba.

(4) A Bi zott ság ja vas la tot tesz a ke gye le ti mi nõ sí tés re,
va la mint in téz ke dik az el hunyt bú csúz ta tá sá nak elõ -
készítésérõl.

A kegyeleti gondoskodás módjai

7.  §

(1) A ke gye le ti gon dos ko dás ke re té ben – a 4.  §-ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – a hon vé del mi szerv

a) meg szer ve zi és le bo nyo lít ja a 8.  §-ban meg ha tá ro -
zott ka to nai te me tést, egyéb ese tek ben se gít sé get nyújt a
te me tés elõ ké szí té sé ben, meg szer ve zé sé ben,

b) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel és
je len ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint vi se li a
temetési költ sé ge ket,

c) kez de mé nye zi hõsi te me tõ, hõsi te met ke zé si hely, il -
let ve ke gye le ti em lék hely lé te sí té sét, ka to nai par cel la ki -
ala kí tá sát,

d) sír em lé ket ál lít a Hjt. 237.  § (2) és (3) be kez dé se
alap ján mi nõ sí tett ha lot tak em lé ké nek meg örö kí té sé re, és
gon dos ko dik an nak ál lag meg óvá sá ról, a sír hely (ur na fül -
ke) hasz ná la ti ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról, szük ség ese -
tén a hamvak (sírhely stb.) áthelyezésérõl,

e) hoz zá já rul a sír em lé kek gon do zá si költ sé ge i hez,
f) az MH Ala ki Sza bály za tá ban meg fo gal ma zot tak sze -

rint sír em lék-, em lék mû ava tást, il let ve ko szo rú zást ren -
dez, to váb bá ele get tesz a rész vét nyil vá ní tás egyéb kö te le -
zett sé ge i nek; az el hunyt ér de mei alap ján em lék táb lát, em -
lék he lyet lé te sít, vagy egyéb módon megörökíti halottai
emlékét,

g) a mi nõ sí tés re jo go sult pa rancs nok (ve ze tõ) en ge dé -
lyé vel le he tõ vé te szi szol gá la ti gép jár mû igény be vé te lét az 
el hunyt tal kö zös ház tar tás ban élõ, en nek hi á nyá ban az in -
téz ke dés re jo go sult kö ze li hoz zá tar to zó és a mun ka tár sak
részére a gyászszertartásra történõ szállításra.

(2) A Hjt. 237.  § (2) és (3) be kez dé se alap ján mi nõ sí tet -
tek rõl való meg em lé ke zés ként (sír em lék ava tás kor, Ha lot -
tak Nap ján, ke rek szü le té si év for du lók al kal má ból a sír em -
lék nél, a sír nál vagy az ur na fül ké nél) ko szo rút he lyez het el 
az el hunyt utol só szol gá la ti he lye sze rin ti ka to nai szer ve -

zet vagy jog utód ja és a területileg ille té kes hadkiegészítõ
parancsnokság.

(3) A Hjt. 237.  § (2) be kez dé se alap ján mi nõ sí tet tek ese -
té ben a Ma gyar Hõ sök Em lék ün ne pén – min den év má jus
hó nap já nak utol só va sár nap ján – a bu da pes ti Hõ sök te rén
a Hõ sök Em lék kö vé nél megemlékezés szervezhetõ.

(4) A hon vé del mi szerv költ sé gé re vál tott sír he lyen (ur -
na fül ké ben stb.) a te rü le ti leg ille té kes had ki egé szí tõ pa -
rancs nok hoz zá já ru lá sá val he lyez he tõ el az el hunyt há zas -
tár sá nak (élet tár sá nak) és más kö ze li hoz zá tar to zó já nak
ko por só ja (ur ná ja). Az eb bõl származó többletköltség a
hozzátartozókat terheli.

A katonai temetés

8.  §

(1) A ke gye let hi va ta los ki fe je zé se ként a vég tisz tes ség
meg adá sa ka to nai te me tés sel tör té nik. En nek for má ja le het 
ham vasz tás vagy el ham vasz tás nél kü li, egy há zi, il let ve vi -
lá gi szer tar tás. Az el hunyt éle té ben tett erre vo nat ko zó ren -
del ke zé sé nek vagy az in téz ke dés re jo go sult hoz zá tar to zó
(há zas társ, élet társ, amennyi ben ilyen nincs a te me tés rõl
gon dos ko dó sze mély) ilyen irányú kérésének e rendelet
keretei között érvényt kell szerezni.

(2) A te me té sen az el hunyt irán ti tisz te le tet és meg be -
csü lést, to váb bá a tes tü let hez való tar to zást és a baj tár si as -
ság ér zé sét fe je zi ki a ka to nai dísz kí sé ret, a dísz õr ség, a
rend jel és ér dem jel vivõ(k), a kür tös és a csa pat zász ló je -
len lé te, va la mint az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rin ti gyász ze ne biz to sí tá sa.

(3) A dísz kí sé ret a ke gye le ti mi nõ sí tés tõl füg gõ en „Hõsi 
ha lott” ese tén szá zad kö te lék, „A Ma gyar Hon véd ség ha -
lott ja” ese tén sza kasz kö te lék – a Köz pon ti Ke gye le ti Bi -
zott ság ja vas la tá ra – ki vé te le sen szá zad szin tû al egy ség is
ki ve zé nyel he tõ. E ka to nai te me té sek nél és e sze mé lyek
sír em lék-ava tá sa i nál a dísz kí sé re tet az MH köz pon ti dí -
szel gõ fel ada ta it el lá tó ka to nai szer ve ze te biz to sít ja. Az
„A ka to nai szol gá lat ha lott já vá” mi nõ sí tett tá bor nok és
fõtiszt esetében szakasz, egyéb esetben pedig raj szintû
díszkíséretrõl kell gondoskodni.

(4) „Hõsi ha lot tá”, il let ve „A Ma gyar Hon véd ség ha lott -
já vá” mi nõ sí tett hi va tá sos ál lo má nyú tá bor nok ese tén az
el huny tat ágyú tal pon kell vég sõ nyughelyére kísérni.

(5) A te me té sen a gyász ze nét az aláb bi ak sze rint kell
biz to sí ta ni:

a) ,,Hõsi ha lot tá” mi nõ sí tett sze mély te me té se ese tén
ka to na ze ne kar rész vé te lé vel,

b) ,,A Ma gyar Hon véd ség ha lott já vá” mi nõ sí tet tek, il -
let ve tá bor no kok, ez re de sek, hi va tá sos és szer zõ dés ál lo -
má nyú tisz tek, tiszt he lyet te sek te me té se ese tén ka to na ze -
ne kar rész vé te lé vel,
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c) nyug ál lo má nyú al ez re des, õr nagy te me té se ese tén
leg alább ka to na ze ne ka ri rész leg rész vé te lé vel és kürtös
alkalmazásával,

d) egyéb eset ben leg alább au dio tech ni kai esz kö zök és
kür tös al kal ma zá sá val.

(6) Az el hunyt ra va ta lá nál a pá lya tár sak, ba rá tok dísz õr -
sé get állhatnak.

(7) A bú csú be széd el mon dá sá ra ki zá ró lag olyan sze -
mély kér he tõ fel, aki nek sze mé lyé vel az el hunyt tal kö zös
ház tar tás ban élt há zas tár sa (élet tár sa) vagy egye nes ág be li
ro ko na is egyet ért. Az el hunyt tól an nak köz vet len elöl já ró -
ja vagy más, le he tõ ség sze rint az el hunyt tal azo nos vagy
ma ga sabb rend fo ko za tú, il let ve be osz tá sú sze mély bú csú -
zik el.

(8) A ka to nai te me tés ke gye le ti kel lé ke it ké pe zik: a sap -
ka, a sap ka tar tó, a kard, a rend jel vi võ pár na és a gyász kar -
sza lag.

(9) A ka to nai te me tés le foly ta tá sá ra az MH Ala ki Sza -
bály za tá ban fog lal ta kat kell alkalmazni.

A kegyeleti költségek

9.  §

(1) Ke gye le ti költ ség nek mi nõ sül:

a) sír hely, ur na sír hely (ur na fül ke) meg vál tá sá nak
(meg hosszab bí tá sá nak) költ sé gei,

b) szol gál ta tá si költ sé gek (kü lö nö sen: a holt test tá ro lá -
sa, az el hunyt te me tés re tör tént elõ ké szí té se, a ra va ta lo zás, 
a bú csúz ta tás – ide ért ve a szük ség sze rint fel me rü lõ meg -
bí zá si dí jat is –, a sí rá sás, a be han to lás, az urnaelhelyezés,
a hamvak szétszórása),

c) te me té si kel lé kek (kü lö nö sen: ko por só, szem fe dél,
fejfa),

d) he lyi és hely kö zi ha lott szál lí tás költ sé gei,

e) te me tés kor el he lye zett ko szo rúk költ sé ge,

f) a gyász ér te sí tés, a kö szö net nyil vá ní tás or szá gos
vagy he lyi mé di á ban tör té nõ megjelentetése,

g) a holt test vagy a ham vak kül föld rõl tör té nõ ha za -
szál lí tá sá val kap cso la tos költ sé gek,

h) az el hunyt tal kö zös ház tar tás ban élõ, en nek hi á nyá -
ban az in téz ke dés re jo go sult kö ze li hoz zá tar to zó nak a
gyász szer tar tás ra tör té nõ szállítási költségei.

(2) A ke gye le ti gon dos ko dás egyéb költ sé gei, így kü lö -
nö sen:

a) hõsi te me tõ, hõsi te me té si hely, ke gye le ti em lék hely, 
em lék mû, sír em lék, em lék táb la ál lí tá sa, em lék hely lé te sí -
té se és a karbantartás költségei,

b) sír gon do zás költ sé gei,

c) az ex hu má lás, a ham vak, a sír em lék eset le ges át he -
lye zé sé nek költségei,

d) a ha lot tak em lé ke meg õr zé sé nek egyéb költ sé gei,

e) ko szo rú zá si ki adá sok.

(3) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a mi nõ sí tett ka to na
sír he lye (ur na fül ké je) össze sen 25 évre vált ha tó, il let ve
hosszab bít ha tó meg. A 25 év nél hosszabb ide jû meg vál tás
kér dé sé ben – egyé ni ké re lem re „A Ma gyar Hon véd ség ha -
lott já vá” mi nõ sí tet tek nél – a Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott ság 
jo go sult dön te ni. A 25 év nél hosszabb ide jû meg vál tás
ese té ben a Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott ság írá sos dön té se
alap ján a költ sé ge ket idõ ará nyo san le het el szá mol ni.

(4) A hõsi ha lot tak sír he lyét (ur na fül ké jét) ha tá ro zat lan
idõ re kell meg vál ta ni, il let ve meg hosszab bí ta ni.

A költségtérítéssel kapcsolatos szabályok

10.  §

(1) A ke gye le ti gon dos ko dás ke re té ben le bo nyo lí tott
szer tar tá sok, ren dez vé nyek és egyéb fel ada tok meg ha tá ro -
zá sa so rán fi gye lem mel kell len ni an nak tény le ges és vár -
ha tó költ sé ge i re, a tár sa dal mi el vá rá sok ra, a hoz zá tar to zók 
kí ván sá ga i ra, a ka to nai ha gyo má nyok ra és a te met ke zé si
szo ká sok hely ben ki ala kult rend jé re. Ha e jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik, a te me té sek, meg em lé ke zé sek és a
ha lot tak em lé ké nek meg õr zé sé vel össze füg gõ ki adá sok ra,
a hon vé del mi szerv költ ség ve té se terhére, legfeljebb az e
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összegek
használhatók fel.

(2) A „Hõsi ha lot tá” és „A Ma gyar Hon véd ség ha lott já -
vá” mi nõ sí tet tek te me té si és sír em lék-ál lí tá si költ sé ge i nek
ki fi ze té sét és el szá mo lá sát – szám lá val iga zolt összeg ben,
a Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott ság el nö ké nek ja vas la ta alap -
ján – a HM ka bi net fõ nö ke az e ren de let 1. szá mú mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott összeg ha tár tól el té rõ en egye di leg en -
ge dé lye zi.

(3) A holt test vagy a ham vak kül föld rõl tör té nõ ha za -
szál lí tá sá ra a Hjt. 2. § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott or -
szá gos pa rancs nok in téz ke dik.

(4) A te me té si költ sé ge ket – el té rõ ren del ke zés hi á nyá -
ban – a hon vé del mi szerv ne vé re ki ál lí tott szám la alap ján
kell elszámolni.

(5) A Hjt. 237.  § (6) be kez dé sé re fi gye lem mel mi nõ sí -
tet tek el te me té sé vel össze füg gõ költ sé gek hez való hoz zá -
já ru lást az állományille té kes pa rancs nok pa rancs ban en ge -
dé lyez he ti. A hoz zá já ru lás mér té két az állományille té kes
pa rancs nok ha tá roz za meg, azon ban a hoz zá já ru lás össze -
ge nem ha lad hat ja meg az e ren de let 1. szá mú mellékle -
tében meg ál la pí tott összeg ha tá rok 50%-át.
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A temetési segély

11.  §

(1) El ha lá lo zás kor az ál lo mány tag ja – a tar ta lé kos ka to -
nai szol gá la tot nem tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ka to na,
va la mint a nyug ál lo má nyú ka to na ki vé te lé vel –, il le tõ leg
an nak há zas tár sa vagy egye nes ág be li ro ko na ré szé re szo -
ci á lis gon dos ko dás cí mén te me té si se gély ál la pít ha tó meg,
amely nem érin ti a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá -
tá sok ról  szóló tör vény sze rint fo lyó sí tan dó te me té si se -
gélyt, va la mint a biz to sí tó ál tal fi ze tett biz to sí tá si szol gál -
ta tást.

(2) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ be teg ség vagy
bal eset kö vet kez té ben el ha lá lo zott ál lo mány tag ja – a
nyug ál lo má nyú ka to na ki vé te lé vel – után az (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó ja ré szé re in téz mé nyes te -
me té si se gélyt kell fo lyó sí ta ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti in téz mé nyes te me té si se gélyt 
– az egyéb fel té te lek tel je sü lé se ese tén – ab ban az eset ben
is fo lyó sí ta ni kell, ha a ha lál a tény le ges ka to nai szol gá lat
meg szû né sét (a le sze re lést) kö ve tõ egy éven be lül, a szol -
gá lat tel je sí tés sel össze füg gõ ok ból kö vet ke zik be. Ilyen
eset ben az in téz mé nyes se gélyt a 12.  §-ban fog lal tak alap -
ján kell fo lyó sí ta ni az zal az el té rés sel, hogy a ki fi ze ten dõ
összeg az ott meg ál la pí tott gaz dál ko dá si ke re tet nem ter -
he li.

(4) Az in téz mé nyes te me té si se gély össze ge az el hunyt
utol só havi tá vol lé ti dí já nak háromszorosa.

(5) Az in téz mé nyes te me té si se gélyt az el ha lá lo zást
meg elõ zõ en az el hunyt tal kö zös ház tar tás ban élõ há zas társ 
ré szé re, amennyi ben ilyen nincs, ak kor az in téz ke dés re jo -
go sult egye nes ág be li rokon részére kell kifizetni.

(6) A hon vé del mi mi nisz ter ké re lem re, az (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott sze mély szo ci á lis hely ze té re, élet kö rül -
mé nye i re te kin tet tel, a (4) be kez dés ben meg je lölt összeg -
nél ma ga sabb in téz mé nyes te me té si se gélyt engedé -
lyezhet.

12.  §

(1) A hi va tá sos ál lo má nyú ka to na ké rel mé re, egyé ni el -
bí rá lás alap ján, szo ci á lis hely ze té nek figye lembe véte -
lével, az állományille té kes pa rancs nok te me té si se gély ki -
fi ze té sét en ge dé lyez he ti, ha a ké rel me zõ vele kö zös ház -
tar tás ban élõ há zas tár sa vagy egye nes ág be li ro ko na el ha -
lá lo zott. En ge dé lyez he tõ a se gély ak kor is, ha az itt meg -
ha tá ro zott hoz zá tar to zó nem élt az el hunyt tal kö zös ház tar -
tás ban, de a te me tés rõl na gyobb részt õ gon dos ko dott.

(2) In do kolt eset ben te me té si se gély en ge dé lyez he tõ a
hi va tá sos ál lo má nyú ka to na szol gá la ti kö tel mek kel nem
össze füg gõ el ha lá lo zá sa ese tén is. A se gély ki zá ró lag az
el hunyt tal – az el ha lá lo zás idõ pont já ban – kö zös ház tar tás -
ban élt há zas tár sa vagy egye nes ág be li ro ko na ré szé re fo -
lyó sít ha tó.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban il let mény ala pon a köz -
tiszt vi se lõi il let mény ala pot kell érteni.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti te me té si se gély az éves
költ ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott köz tiszt vi se lõi
 illetményalap 100%-ának megfelelõ összeg.

(5) A HM ka bi net fõ nök a ha lál ese tek hez kap cso ló dó – a 
ké rel me zõ szo ci á lis hely ze té re, élet kö rül mé nye i nek je len -
tõs rom lá sá ra való te kin tet tel – kü lö nös mél tány lást ér -
dem lõ ese tek ben leg fel jebb a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 
öt szö rö sé nek meg fe le lõ össze gû te me té si, il let ve a 13.  §
sze rin ti szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sát en ge dé lyez he ti.

Szociális segély

13.  §

 Egyéni el bí rá lás alap ján, szo ci á lis hely ze té nek figye -
lembe véte lével az állományille té kes pa rancs nok és az
elöl já ró pa rancs nok (ve ze tõ) a szo ci á lis se gé lye zés re vo -
nat ko zó kü lön ren del ke zés alap ján szo ci á lis se gély ki fi ze -
té sét en ge dé lyez he ti az ál lo mány el hunyt tag já val kö zös
ház tar tás ban élõ élet társ, il let ve az élet társ el ha lá lo zá sa
ese tén az ál lo mány tag ja ré szé re, ha a 11–12. §-ban fog lal -
tak alap ján te me té si se gély re nem jo go sult.

Záró rendelkezések

14.  §

(1) Ez a ren de let 2008. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso -
la tos egyes fel ada tok ról  szóló 11/2002. (III. 5.) HM ren de -
let, va la mint a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló
35/2002. (V. 10.) HM ren de let 17.  §-a.

(3) A (2) be kez dés a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na -
pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés a ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 4/2008. (II. 29.) HM rendelethez

A kegyeleti költségek összeghatárai

A) A temetési költségek

1. Sír hely költ ség
A sír hely (ur na sír hely), va la mint a temp lom ban vagy

ká pol ná ban el he lye zett ur na sír hely költ sé ge it a tény le ge -
sen fel me rült és a hon vé del mi szer ve zet ne vé re ki ál lí tott
szám lá val iga zolt összeg ké pe zi, amely nem ha lad hat ja
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meg az il let mény alap 3-szo ro sát. Amennyi ben a sír hely -
költ ség nem éri el az il let mény alap há rom szo ro sát, a kü -
lön bö zet ként fenn ma ra dó összeg 50%-a az A/2 pont sze -
rin ti ke ret összeg ki egé szí té sé re for dít ha tó.

2. A te met ke zés do lo gi és szol gál ta tás költ sé gei:
az il let mény alap 4-sze re se
En nek a ke ret nek a ter hé re kell el szá mol ni a szol gál ta tá -

si költ sé ge ket [9.  § (1) be kez dés b) és f) pont], a te me té si
kel lé kek [9.  § (1) be kez dés c) pont] költ sé ge it, va la mint a
te me tõn be lü li ha lott szál lí tás ki adá sa it. Össze gét a tény le -
ge sen fel me rült és a hon vé del mi szer ve zet ne vé re ki ál lí tott 
szám lá val iga zolt össze gek alap ján kell meg ál la pí ta ni, ez
azon ban nem ha lad hat ja meg az il let mény alap négy sze re -
sét, amit a bu da pes ti te me tõk ben tör té nõ te me tés nél
25%-kal, ezen be lül a Nem ze ti Sír kert ben (Fiumei út) és a
Farkasréti temetõben történõ temetésnél 35%-kal növelni
lehet.

3. Ha lott szál lí tás költ sé gei
Az el hunyt holt tes té nek vagy ham va i nak a te me tõn kí -

vü li he lyi és hely kö zi szál lí tás  miatt fel me rü lõ költ sé ge it
[9.  § (1) be kez dés d) és g) pont] az in do kol tan és tény le ge -
sen fel me rült, a hon vé del mi szer ve zet ne vé re ki ál lí tott
szám lá val igazolt összeg szerint kell megállapítani.

B) A kegyeleti gondoskodás egyéb költségei

1. Em lék mû, em lék táb la, sír em lék ál lí tás
A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ je 

ál tal iga zolt szám la sze rin ti összeg.
2. A „Hõsi ha lott”, a „Ma gyar Hon véd ség ha lott ja” sír -

em lé ke gon do zá sá nak és kar ban tar tá sá nak éves együt tes
össze ge leg fel jebb az il let mény alap 50%-a. Ezen ke ret -
összeg év végi ma rad vá nya a következõ évekre átvihetõ.

3. Ex hu má lás, sí rát he lye zés költ sé ge
A tény le ge sen és in do kol tan fel me rült, szám la sze rin ti

összeg.
4. Ko szo rú zá si költ sé gek
a) Ko szo rúk: az il let mény alap 0,2-sze re se.
b) Vi rág csok rok: az il let mény alap 0,l-sze re se.
Ok tó ber 15. és már ci us 15. kö zött eze ket az össze ge ket

25%-kal kell nö vel ni.
A te me tés kor vagy egyéb meg em lé ke zés kor a hon vé -

del mi szer ve zet költ ség ve té se ter hé re az el hunyt
állományille té kes pa rancs no ka és an nak szol gá la ti elöl já -
ró ja, va la mint a la kó hely sze rin ti had ki egé szí tõ pa rancs -
nok, il let ve az ál ta la meg bí zott te rü le ti leg ille té kes szer ve -
zet ve ze tõ je helyezhetnek el 1-1 koszorút a sírnál,
síremléknél.

Az állományille té kes pa rancs nok a hon vé del mi szerv
ál lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes
tar ta lé kos ka to na, il let ve an nak há zas tár sa, szü lõ je vagy
gyer me ke ha lá la ese tén egy da rab ko szo rú költ ségé nek
elszámolását engedélyezheti.

Nyug ál lo má nyú ka to na ha lá la ese tén a la kó hely sze rin ti 
had ki egé szí tõ pa rancs nok, il let ve az ál ta la meg bí zott te rü -
le ti leg ille té kes szer ve zet ve ze tõ je egy da rab ko szo rú költ -
sé ge i nek elszámolását engedélyezheti.

2. számú melléklet
a 4/2008. (II. 29.) HM rendelethez

A kegyeleti feladatok végrehajtása az MH
katonai-rendészeti alkalmazási körletei szerint

Kör let fe le lõs Hely õr sé ge Al kal ma zá si kör le te

MH Tá mo ga tó
Dan dár

Bu da pest Bu da pest, Pest
me gye a Du ná tól
Ny-ra esõ te rü let
ki vé te lé vel

MH
Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság

Szé kes fe hér vár Fej ér me gye és
Tol na me gye
te rü le te

MH 25. Klap ka
György
Lö vész dan dár

Tata Ko má rom-Esz ter -
gom me gye, Pest
me gye Du ná tól
Ny-ra esõ te rü le te

MH 64. Bo czo ná di
Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ezred

Ka pos vár So mogy me gye,
Ba ra nya me gye
te rü le te

MH 5. Bocs kai
Ist ván Lö vész dan dár

Deb re cen Haj dú-Bi har me gye,
Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye,
Bor sod-Aba új-Zemp -
lén megye területe

MH 37. II. Rá kó czi
Fe renc Mû sza ki
Zász ló alj

Szen tes Bé kés me gye,
Csong rád me gye
te rü le te

MH 54. Veszp rém
Lég tér El len õr zõ
Ez red

Veszp rém Veszp rém me gye,
Zala me gye te rü le te 

MH 12. Ar ra bo na
Lég vé del mi
Ra ké ta ez red

Gyõr Gyõr-Mo son-Sop ron 
me gye, Vas me gye
te rü le te

MH 86. Szol nok
He li kop ter Bá zis

Szol nok Jász-Nagy kun-Szol -
nok me gye, Nóg rád
me gye, He ves
me gye te rü le te

MH 59.
Szent györ gyi De zsõ
Re pü lõ bá zis

Kecs ke mét Bács-Kis kun me gye
te rü le te
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3. számú melléklet
a 4/2008. (II. 29.) HM rendelethez

Az MH katonazenekarainak tevékenységi körzetei

MEGNEVEZÉS
TEVÉKENYSÉGI KÖRZET /

MEGYE

MH Köz pon ti Ze ne kar Bu da pest

MH Bu da pes ti Hely õr sé gi
Ze ne kar

Bu da pest

MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis
Ze ne kar

Pest

MH Deb re cen Hely õr sé gi
Ze ne kar

Haj dú-Bi har,
Sza bolcs-Szat már-Be reg,
Bor sod-Aba új- Zemp lén

MH Hód me zõ vá sár hely
Hely õr sé gi Ze ne kar

Bács-Kis kun, Csong rád, Bé kés

MH Ka pos vár Hely õr sé gi
Ze ne kar

So mogy, Ba ra nya, Zala déli
ré sze (75-ös út tól dél re)

MH Szé kes fe hér vár Hely õr sé gi
Ze ne kar

Fej ér, Tol na

MH Tata Hely õr sé gi Ze ne kar Ko má rom- Esz ter gom,
Gyõr-Mo son-Sop ron

MH Szol nok Hely õr sé gi
Ze ne kar

Jász-Nagy kun-Szol nok, He ves,
Nóg rád

MH Veszp rém Lé gi erõ Ze ne kar Veszp rém, Vas, Zala észa ki
ré sze (75-ös út tól észak ra)

A honvédelmi miniszter
5/2008. (II. 29.) HM

rendelete

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni
védekezésének irányításáról és feladatairól  szóló

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
53.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek 
irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
ren de let (a továb biak ban: R.) az 1. §-t kö ve tõ en a kö vet ke -
zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer (a továb -

biak ban: HKR): az or szá gos ka taszt ró fa vé del mi rend szer
ré szét ké pe zõ, a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fa vé del mi
fel ada ta i nak irá nyí tá sá ra, vég re haj tá sá ra, va la mint az or -
szá gos ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok hoz való hoz zá já ru lás
ér de ké ben lét re ho zott, az MH meg lé võ ké pes sé ge in ala -
puló, ki je lölt szer ve ze ti ele mek bõl fel épü lõ, ide ig le nes
szer ve zet,

b) ob jek tum vé del mi terv: a ve szé lyes ipa ri üzem vagy
ve szé lyes ka to nai ob jek tum ve szé lyes sé gi öve ze té ben
lévõ, kü lön jog sza bály ha tá lya alá nem tar to zó ága za ti lé -
te sít mé nyek ben tar tóz ko dó sze mé lyi ál lo mány men té se, a
ha di tech ni kai esz kö zök ben, egyéb anya gi ja vak ban, a kör -
nye zet ben be kö vet ke zõ ká rok eny hí té se ér de ké ben a vég -
re haj tan dó rend sza bá lyok be ve ze té sé re, a vég re haj tó szer -
ve zet re, a ve ze tés re, az adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó terv.”

2.  §

Az R. a 3. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § Az MH Atom-, Bi o ló gi ai, Ve gyi Ri asz tá si és Ér -

te sí té si Rend szer Au to ma ta Mérõ és Adat gyûj tõ Rend sze -
re ka taszt ró fa-hely zet ben ve gyi, il let ve az Or szá gos Su -
gár fi gye lõ, Jel zõ és El len õr zõ Rend szer ke re té ben, az Or -
szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Nuk le á ris bal -
eset-el há rí tá si In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz pont já tól ka -
pott össze sí tett su gár zá si ada to kat szol gál tat a Hon vé del mi 
Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Törzs (a továb biak -
ban: HÁKOT), a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság
(a továb biak ban: KOB) és az Or szá gos Kör nye ze ti Su gár -
vé del mi El len õr zõ Rend szer ré szé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén ki ala kult eset le ges ve gyi- és su gár hely zet -
rõl.”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § A HM ál lam tit ká ra szak irá nyít ja a tár ca ka taszt ró -

fa vé del mi fel ada ta i nak vég re haj tá sát, il let ve a vé de ke zés
idõ sza ká ban ve ze ti a HÁ KOT-ot.”

4.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § A HKR ele mei:
a) a HÁKOT,
b) a KOB,
c) a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Cso por tok (a továb -

biak ban: KOCS),
d) a vég re haj tó erõk,
e) az Ága za ti In for má ci ós Köz pont.”
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5.  §

Az R. a 15. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé -
szül ki:

„15/A.  § Az Ága za ti In for má ci ós Köz pont vég re hajt ja a
15.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada to kat
(nuk le á ris-, ve gyi és bi o ló gi ai ve szély hely zet ben), ér té kelt 
ada to kat szol gál tat a KOB dön té sei elõ ké szí té sé hez, és
azon nal ér te sí ti a köz vet le nül ve szé lyez te tett ka to nai szer -
ve ze te ket.”

6.  §

Az R. 24.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a fel ké szü lés és a meg elõ zés 
idõ sza ká ban]

,,c) ki je lö li a KOCS-okat és a ter ve zett vég re haj tó erõ -
ket.”

7.  §

Az R. 25.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A HM ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó -
ság

a) vég zi az ága za ti ob jek tu mok ve szé lyes sé gi mi nõ sí -
té sé nek nyil ván tar tá sát,

b) mû köd te ti az ága za ti „ve szé lyes anyag és ve szé lyes
ob jek tum” adat bá zist, mely nek fel hasz nál ha tó sá gát biz to -
sít ja az MH ka taszt ró fa vé del mi mû ve le ti fel ada tok irá nyí -
tá sát vég zõ szer ve ze te és az Ága za ti In for má ci ós Köz pon -
tot mû köd te tõ szer ve zet ré szé re.”

8.  §

(1) Az R. 25.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A HM ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló
szer ve ze te a fel ké szü lés és meg elõ zés idõ sza ká ban]

„f) ja vas la tot tesz a HM ál lam tit kár ré szé re a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek kel való szak mai kap cso lat tar tás
rend jé re,”
 (2) Az R. 25.  § (3) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A HM vé del mi igaz ga tás szak mai elõ ké szí té sét és ko or -
di ná lá sát vég zõ szer ve zet]

„d) ja vas la tot tesz a HM ál lam tit kár ré szé re a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek kel való – vé del mi igaz ga tás sal
kap cso la tos – szak mai kap cso lat tar tás rend jé re.”

9.  §

Az R. 26.  §-a és az azt meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi 
tervezése

26.  § (1) Az ága za ton be lü li en ge dély kö te les ve szé lyes
te vé keny sé gek, va la mint lé te sít mé nyek kö rét kü lön jog -
sza bály ha tá roz za meg.

(2) A ve szé lyes ipa ri üzem vagy ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum ve szé lyes sé gi öve ze té ben lévõ, kü lön jog sza bály
ha tá lya alá nem tar to zó ága za ti lé te sít mé nyek re ob jek tum -
vé del mi ter vet kell ké szí te ni.

(3) Az ága za ti lé te sít mény pa rancs no ka
a) a fel ké szü lés és meg elõ zés idõ sza ká ban ki dol goz za,  

leg alább há rom éven te, il let ve az ob jek tum és kör nye ze té -
nek meg vál to zá sát köve tõen azon nal fe lül vizs gál ja az ob -
jek tum vé del mi ter vet, és ar ról tá jé koz tat ja a ka taszt ró fa vé -
del mi fel ada tok vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve ze tet, va la -
mint  a se gít ség nyúj tás ra fel kért kül sõ he lyi ka taszt ró fa vé -
del mi szer ve ket,

b) biz to sít ja az ob jek tum vé del mi terv vég re haj tá sá nak
sze mé lyi és tár gyi fel té te le it,

c) a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ért fe le -
lõs szer ve zet be vo ná sá val ka taszt ró fa vé del mi gya kor la tot
ve zet a lét szám 50%-át meg ha la dó sze mé lyi vál to zás ese -
tén, de leg alább éven te egy szer.”

10.  §

Az R. 29.  §-a és az azt meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Segítségnyújtás nemzetközi katasztrófavédelmi
feladatokhoz

29.  § (1) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés tárgy kö ré ben a 
Kor mány dön té se i nek és az Or szág gyû lés ha tá ro za ta i nak
elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ága za ti fel ada to kat, va la mint
a nem zet kö zi ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok ága za ti ko or di -
ná ci ó ját a HM ál lam tit kár vég zi.

(2) A HKR nem zet kö zi ka taszt ró fa vé del mi se gít ség -
nyúj tás ban köz re mû kö dõ erõi és esz kö zei ki je lö lé sé vel,
fel ké szí té sé vel és igény be vé te lé vel kap cso la tos, a Kor -
mány dön té sé bõl adó dó fel ada to kat – az érin tett hon vé del -
mi szer ve ze tek kel együtt mû kö dés ben – a Hon véd ve zér -
kar fõ nö ke vég zi.”

11.  §

Az R. 30.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek az MH igé nye sze -
rint meg szer ve zik a tan fo lyam rend sze rû ka taszt ró fa vé del -
mi kép zést.”
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12.  §

Az R. 31.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A HÁKOT ál lan dó tag jai, a KOB és a KOCS-ok ki -
je lölt ál lo má nya, a KKB Ope ra tív Tör zsé be és a KKB Vé -
de ke zé si Mun ka bi zott ság ba ki je lölt szak ér tõk, az Ága za ti
In for má ci ós Köz pont ki je lölt ál lo má nya, va la mint a vég re -
haj tás ra ki je lölt erõk meg ha tá ro zott ele mei la ká son el töl -
tött ké szen lé ti szol gá la tot lát nak el.”

13.  §

Az R. 33.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A jó vá ha gyott elõ irány za tok év kö zi mó do sí tá sát a
HM ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló szer ve -
ze te szak mai elõ ter jesz tése alap ján a bel sõ ren del ke zé sek
sze rint kell vég re haj ta ni.”

14.  §

Az R. 34.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A vé de ke zés so rán fel me rü lõ ki adá sok ról nyil ván -
tar tást kell ve zet ni.”

15.  §

Az R. 36.  §-át meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„A lakosság tájékoztatása”

16.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az R. 15.  § (5) és (7) be kez dé se,
b) az R. 27.  §-a, va la mint
c) a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé -

nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2007. (VI. 27.) HM
ren de let.
 (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 2.  §-ában az „Az or szá gos ka taszt ró fa vé del mi rend -
szer ré szét ké pe zõ Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend -
szer (a továb biak ban: HKR)” szö veg rész he lyé be az
„A HKR” szö veg,

b) 28.  § b) pont já ban az „a bel sõ vé del mi terv ben” szö -
veg rész he lyé be az „az ob jek tum vé del mi terv ben” szö veg,

c) 30.  § (1) be kez dé sé ben az „ál lam tit kár irá nyít ja”
szö veg rész he lyé be az „ál lam tit kár szak irá nyít ja” szö veg,

d) 32.  §-ában a „Ka taszt ró fa vé de lem ön ál ló cím rend”
szö veg rész he lyé be a „Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada -
tok a vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé -
del mi fel ada tok) cím rend kód” szö veg
lép.
 (3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A pénzügyminiszter
4/2008. (II. 29.) PM

rendelete

a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl  szóló

36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény  
124.  §-a (4) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §  a) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ben el jár va – a kincs tá ri rend szer mû -
kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té si
rend jé rõl  szóló 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let (a továb -
biak ban: R.) mó do sí tá sát az aláb bi ak sze rint ren de lem el:

1.  §

(1) A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz -
ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té si rend jé rõl szó ló 36/1999.
(XII. 27.) PM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ké rel met az Igaz ga tó sá gon igé nyel he tõ, vagy a
Kincs tár hon lap já ról le tölt he tõ 1. szá mú mel lék let sze rin ti
In téz mény- és Szám la törzs ada tok be je len té se el ne ve zé sû
nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni a Kincs tár ré szé re.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Szám la nyi tá sa, meg szün te té se, az in téz mé nyi ada -

tok vál toz ta tá sa a törzs köny vi, vagy cég bí ró sá gi be jegy -
zés hez, mó do sí tás hoz, tör lés hez szük sé ges va la mennyi
ok irat be nyúj tá sát köve tõen hajt ha tó vég re. A szám la meg -
szün te té se a szám la ter hé re ki adott ér vé nyes fel ha tal ma zó
le vél ren del ke zés re ál lá sa ese tén, vagy ha díj tar to zás áll
fenn, nem le het sé ges. Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la, il let ve pénz for ga lom bo nyo lí tá sá ra szol gá ló szám -
la meg szün te té se a kincs tá ri ügy fél más jog cí men nyi tott
szám lá i nak meg szün te té se után tör tén het. Szám la meg -
szün te tés elõtt az ér ték pa pír szám la ál lo mány meg szün te té -
sé rõl is gon dos kod ni kell.”
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2. §

Az R. 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A kincstári pénzforgalmi számlatulajdonosok
számlanyitására, megszüntetésére, számla törzsadatainak
módosítására a 3. § (1), (8) és (9) bekezdésében foglalt elõ-
írásokat kell alkalmazni.

(2) A kérelmet – a közalapítványok kivételével – a
Kincstár honlapjáról letölthetõ 1/a. számú melléklet sze-
rinti pénzforgalmi számlatulajdonosok – közalapítványok
kivételével – törzsadatainak bejelentése elnevezésû nyom-
tatványon nyújthatják be a Kincstárba. Közalapítványok
számlanyitása, megszüntetése és törzsadatainak módosítá-
sa esetében a 3. § (2) bekezdés szerinti nyomtatványt kell
megküldeni a Kincstárba.”

3. §

(1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Kincstárban alkalmazható fizetési módok a kö-
vetkezõk:

a) átutalás:
aa) egyszerû átutalás,
ab) csoportos átutalás;
b) beszedési megbízás:
ba) azonnali beszedési megbízás,
bb) határidõs beszedési megbízás;
c) fizetés készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel

(kincstári kártya);
d) készpénzfizetés.”

(2) Az R. 9. § (11) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(11) A Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bi-
zonylatok jegyzékét az 1/f. számú melléklet tartalmazza.”

(3) Az R. 9. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül
ki:

„(12) Az azonnali beszedési megbízást, – ha az érvénye-
síteni kívánt közigazgatási határozat ellen a kötelezett
számlatulajdonos bírósági felülvizsgálatot kezdeménye-
zett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 110. §
(1) bekezdése alapján és a keresetlevélben a végrehajtás
felfüggesztését kérte – a Kincstár nem teljesíti, feltéve,
hogy errõl a kötelezett számlatulajdonos a keresetlevél egy
eredeti példányával, még az azonnali beszedési megbízás
teljesítését megelõzõen értesítette. A Kincstár az inkasszó
összegét a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elbí-
rálásáig zárolja.”

4. §

Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A Korm. rendelet 92. § (5) bekezdés szerinti

kedvezményezettekre vonatkozó köztartozás-vizsgálathoz
a Korm. rendelet 30. számú mellékletében szereplõ fejeze-
ti kezelésû elõirányzatok terhére benyújtandó PFNY 10 tí-
pusú forint átutalási megbízások közlemény rovatának
elsõ sorában az alábbi jelölést kell a megbízónak közölnie
az elsõ pozíciótól indulva szóközök nélkül: „A” betû, majd
a kedvezményezett adószáma 8 karakteren, vagy az adó-
azonosító jele 10 karakteren, ezt követõen „P” betû és a
Korm. rendelet VIII. fejezetében szabályozott kincstári
monitoring rendszer által képzett projektsorszám 4karak-
ter/6karakter/2karakter/4karakter formátumban, illetve a
nem pályázati úton történõ saját forrás felhasználás eseté-
ben „SF” betûk után a „saját felhasználás” szöveg.

Ezek a megbízások csak papíron vagy elektronikus for-
mában, csatolt file-ként (floppys file-szerkezet) nyújtha-
tók be, csoportos megbízásként ezek a tételek nem indítha-
tók.”

5. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A KTK-t az MNB rendelet által rendszeresített
PFNY 10 nyomtatványszámú, 2 példányos átutalási meg-
bízás közlemény rovatának utolsó 7 pozíciójában kell fel-
tüntetni a következõk szerint:

Jobbról a hetedik pozícióban # azonosító jelet kell fel-
tüntetni. A következõ 2×3 mezõ két KTK elhelyezésére
szolgál. A # jelet követõ elsõ három pozícióba minden
esetben a terhelendõ, a második három pozícióba a jóvá-
írandó kiemelt elõirányzat KTK-ját kell feltüntetni.

Ha az átutalás több jogcímet érint vagy nettósított
összegre vonatkozik, a KTK-kat a 15. §-ban foglaltak sze-
rint az átutalási megbízás kiegészítõ szelvényén kell fel-
tüntetni.”

6. §

Az R. 13. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(1) A Kincstár tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ ki-
adásként terheli az ügyfél számláját azokban az esetekben,
ha a Kincstár a számla terhelését nem a kincstári ügyfél
közvetlen megbízása alapján hajtja végre. Ezek az esetek a
következõk]

„c) a jogszabályon, valamint jogerõs bírósági, állam-
igazgatási határozaton alapuló azonnali beszedési megbí-
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zás, átutalási végzés, a bírósági végrehajtónak a követelés
lefoglalására irányuló intézkedésének teljesítése, valamint
a felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbí-
zás és a határidõs beszedési megbízás elõirányzati fedezet
hiányában történõ teljesítése.”

7. §

Az R. 14. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A feladatfinanszírozásba be nem vont fejezeti keze-
lésû elõirányzatok terhére történõ kiadások vagy javára ér-
kezõ bevételek, valamint a központi kezelésû elõirányza-
tok terhére történõ kiadások teljesítése során – amennyi-
ben az több jogcímet és/vagy ÁHT azonosítót érint – az
ÁHT azonosítót a 15. §-ban foglaltak szerint kell feltüntet-
ni. Ezen elõirányzatok terhére indított olyan fizetési meg-
bízásnál, amely kizárólag egy ÁHT azonosítót és egy
KTK-t érint, a PFNY 10 számú átutalási megbízás nyom-
tatvány közlemény rovat alatti üres sáv bal oldalán ÁHT
rövidítést követõen kell az ÁHT azonosítót szerepeltetni.

(3) Az ÁHT azonosító megjelölése nélkül vagy nem lé-
tezõ ÁHT azonosító megjelölésével benyújtott forint át-
utalási megbízásokat az Igazgatóság nem teljesíti.”

8. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(1) A költségvetés végrehajtása során a kincstári körbe
tartozó ügyfelek fõkönyvi nyilvántartása és a kincstári
pénzforgalomból nyert adatok közötti eltérések kiküszöbö-
lése érdekében a KTK és ÁHT azonosító használatára kö-
telezett számlák számlatulajdonosai a 4. számú melléklet
szerinti átutalási megbízás kiegészítõ szelvényt kötelesek
alkalmazni abban az esetben, ha]

„g) a Kincstárban vezetett forintszámla terhére benyúj-
tott devizaátutalási megbízások, a teljesített átutalások és a
fogadott jóváírások MNB által áthárított devizaforgalmi
jutalékainak, díjainak utóterhelését, postai pénzforgalmi
megbízások után a posta által felszámított díjak, kincstári
kártyával teljesített kiadások és a Kincstár által nyújtott
szolgáltatások díjainak utóterhelését, jogszabályi elõ-
íráson, jogerõs bírósági vagy államigazgatási határozaton
alapuló azonnali beszedési megbízás, átutalási végzés, a
bírósági végrehajtónak a követelés lefoglalására irányuló
intézkedésének, valamint felhatalmazó levélen alapuló
azonnali beszedési megbízásnak és határidõs beszedési
megbízásnak elõirányzati fedezet hiányában történõ telje-
sítését követõen a kiemelt elõirányzati rendezésre kerül
sor.”

(2) Az R. 15. § (16) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(16) A tárgyévet követõ év januárjában a beszámolási
évre vonatkozó, az elõzõ évi elõirányzat-maradványhoz
kapcsolódó 420/427, 422/429, 521/526, 522/527 és
523/528, valamint a továbbadási (lebonyolítási) célú ki-
adásokhoz és bevételekhez kapcsolódó 430/435, 431/436,
432/437, 433/438, 530/535, 531/536, 532/537 és 533/538,
az értékpapír vásárláshoz kapcsolódó 440/445, továbbá
deviza számlára történõ átvezetéshez kapcsolódó
480/485KTK párokat érintõ pénzforgalom nélküli helyes-
bítéseket minden esetben a Kincstár elõirányzat-nyilván-
tartással foglalkozó szervezeti egységéhez kell eljuttatni.”

9. §

Az R. 17. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(9) A Korm. rendelet 109/A. §-ának (1) bekezdésében
foglalt, a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó elõ-
irányzat-finanszírozási tervet a tényleges igénybevételnek
megfelelõen a Korm. rendelet 27. számú mellékletében
meghatározott formában, elektronikus úton kell a Kincstár
részére benyújtani, a tárgyhónapot megelõzõ hónap
20. napjáig. A Kincstár az elõirányzat-finanszírozási terv
feldolgozásáról, visszautasításáról, függõben tartásáról az
internetes adattovábbítás egységes rendszerén keresztül, a
státusz megjelölésével visszaigazolást küld a fejezet részé-
re. Az elõirányzat-finanszírozási terv kötelezõen benyúj-
tandó a költségvetési törvényben meghatározott eredeti
elõirányzatokra, minden évközi elõirányzat-módosításhoz
(EG03F) kapcsolódóan – kivéve, ha az elõirányzat-módo-
sítás kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosításra vo-
natkozik – a módosítás jellegének megfelelõ elõjellel ellát-
va, továbbá a bejelentett elõirányzat-finanszírozási terv
szerinti kifizetési ütem módosítása esetén.”

10. §

(1) Az R. 17/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított, de nem
az Alapot terhelõ ellátások megtérítésére vonatkozó, az el-
látások tényleges felhasználás szerinti igénybevétele üte-
mezését tartalmazó éves finanszírozási tervet a 7/b. számú
mellékletben meghatározott formában – elektronikus mó-
don, valamint két kinyomtatott példányban – tájékoztató
információként a Kincstárhoz kell benyújtani a megelõzõ
év december 25. napjáig. A Kincstár az ellátások összegét
az Alap által megküldött számlát helyettesítõ okmányok
alapján a hónap utolsó elõtti banki napján utalja a jogosult
részére.”

(2) Az R. 17/A. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel
egészül ki és ezzel egyidejûleg a § jelenlegi (2)–(10) be-
kezdésének számozása (4)–(12) bekezdésre változik:

„(2) A Nyugdíjbiztosítási Alapot és az Egészségbiztosí-
tási Alapot megilletõ központi költségvetési hozzájárulá-
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sok igénybevételének ütemezésére vonatkozó éves finan-
szírozási tervet a 7/b. számú mellékletben meghatározott
formában – elektronikus módon, valamint két kinyomta-
tott példányban – jóváhagyásra a Pénzügyminisztériumba
(a továbbiakban: PM) kell benyújtani a megelõzõ év de-
cember 25. napjáig. A Kincstár a költségvetési hozzájáru-
lások megtérítését – a korkedvezmény-biztosítási járulék
címen átvett pénzeszköz kivételével – a jóváhagyott terv-
ben meghatározott idõpontokban utalja a társadalombizto-
sítási alapok részére. A korkedvezmény-biztosítási járulék
címen átvett pénzeszköz megtérítését a Kincstár a minden-
kori költségvetési törvény vonatkozó elõírásai szerint szá-
mított összegben és idõpontban teljesíti.

(3) Az éves finanszírozási terv a jogosultság jogszabályi
feltételeinek megváltoztatásán alapuló módosítása, az
igénybe vett támogatás túlteljesülése, vagy a képzõdött
maradvány elszámolása, illetve jogszabályon alapuló év-
közi intézkedés esetén a havi finanszírozási terv benyújtá-
sával egyidejûleg módosítható.”

11. §

Az R. 17/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/D. § A likviditás menedzselés hatékonyságának nö-

velése érdekében az APEH minden hétfõn délig az adott
hétre vonatkozó napi bontású prognózist készít a Kincstár
által igényelt jogcím szerinti részletezésben a kiutalások-
ról – beleértve az adó-visszatérítéseket is –, melyet meg-
küld a Kincstár elnökének. A VPOP a hó elején dekádon-
kénti prognózist készít, melyet megküld a Kincstár részé-
re. Az MNV Zrt. a PM által részére közvetlenül megkül-
dött írásbeli utasítás szerint köteles eljárni mindennemû
kincstári adatszolgáltatás teljesítése érdekében.”

12. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete, 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-

mú melléklete, 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete, 1/c. számú melléklete helyébe e ren-
delet 4. számú melléklete, 1/d. számú melléklete helyébe
e rendelet 5. számú melléklete, 1/f. számú melléklete he-
lyébe e rendelet 6. számú melléklete, 2. számú melléklete
helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 3. számú mellékle-
te helyébe e rendelet 8. számú melléklete, 7/b. számú mel-
léklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete, 7/c. számú
melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete,
7/d. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú mel-
léklete, 7/e. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú
melléklete, 7/h. számú melléklete helyébe e rendelet
13. számú melléklete, 12/a. számú melléklete helyébe
e rendelet 14. számú melléklete, 12/b. számú melléklete
helyébe e rendelet 15. számú melléklete, 12/c. számú mel-
léklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete, 12/d. szá-
mú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete,
12/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú mel-
léklete, 12/f. számú melléklete helyébe e rendelet 19. szá-
mú melléklete, 12/g. számú melléklete helyébe e rendelet
20. számú melléklete, 12/h. számú melléklete helyébe
e rendelet 21. számú melléklete, 1/h. számú melléklet ki-
töltési útmutatója helyébe e rendelet 22. számú melléklete
lép.

13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – 2008. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-a 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2008. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[1. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
Pénzforgalmi F osztály           ( Felügyeleti szerv. )

Azonosító száma ( törzsszám ): Szakágazat Szektor Fejezet Terület Érvénybe lépés kelte**

A szervezet megnevezése:

Adószáma:

Egységes statisztikai számjele:

A szervezet székhelye és címe:

A szervezet államháztartási 
egyedi azonosítója ( ÁHT-I ):

Nem önálló intézmény esetén az 
irányító szerv ÁHT-I-je:

Számlaszáma:

Számla megnevezése:

Fejezeti számla költségvisel
ÁHT-T azonosítója:

Fejezeti számla költségvisel
számlájának száma:

Számlavezet  állampénztári 
iroda (ÁPI) neve:

Intézményi kártyafedezeti számla:

VIP kártyafedezeti számla:

Pótlólagos eredeti kivonat 
jogosultja (név, cím) a 
…..….……..……………….sz.
jogszabályhely szerint:***

A változással érintett adat 
megnevezése

Számla megszüntetése esetén a 
kincstári jogutód számla száma:

Kincstári jogutód megnevezése:

Jogutód költségvisel
számlájának száma:

Számla jogutód nélküli 
megszüntetése esetén a 
kincstári költségvisel  számla 
száma:

Hitelintézeti jogutód számla 
esetén annak száma és a 
számlatulajdonos neve, valamint 
rendelkezés az utolsó díjszámla 
terhelésér l:

*  Számlanyitás és megszüntetés esetén minden egyes számláról,
   az intézmény adatainak változásakor csak az EFK számláról kell törzsadatbejelent  lapot kiállítani!
** Visszamen leges dátummal nem lehetséges! Legkorábbi dátuma a Kincstár feldolgozását követ  els  naptári nap!
***Jogszabályi felhatalmazás esetén kell kitölteni.

                          INTÉZMÉNY- ÉS SZÁMLA TÖRZSADATOK BEJELENTÉSE*

              A bejelentés oka: számla nyitása, megszüntetése, adatmódosítás ( a kívánt szöveg aláhúzandó ! )

    Újonnan bejelentett adat

Számla megszüntetése

                        Adatmódosítás bejelentése 

           Régi adat

Kártyafedezeti számla:
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Az átvezetéssel kapcsolatos teend k:

Ha az intézmény számláit a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda
vezeti, van-e fiókbérletigen - nem* száma:………..

A Pénzügyminisztérium engedélyének száma** ……………………

PM aláírása: …………………………………………..

Az intézmény megsz nt, kérjük a kincstári nyilvántartásból való törlését***

Esetleges egyéb közlend k

NYILATKOZAT:****

–

–

ha nem: az adóbevallást  készít  költségvetési szerv

Dátum:

Iktatószám:
Ügyintéz :
Dátum:

*   A kívánt szöveg aláhúzandó!
**  Szükséges esetekben kitöltend !
*** Törlés kérése esetén aláhúzandó!
**** Nyilatkozattétel kötelez  EFK szla nyitás és megszüntetés esetén

Igen - Nem*

–ÁHT azonosítója, megnevezése:………………………………………………………………

     Pénzforgalmi F osztálya

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

     Törzskönyvi nyilvántartó
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

engedélyez  szervezete

 FELÜGYELETI SZERV/KÖZALAPÍTVÁNY
cégszer  aláírása

     1. El irányzat-felhasználási keretszámla nyitásakor:
költségvetési szerv a személyi juttatások után fizetend
közterhek tekintetében önálló adóalany Igen - Nem*

–Számlaszáma:……………………………………………

ha nem: az adóbevallást  készít  költségvetési szerv
–ÁHT azonosítója, megnevezése:………………………………………………………………

–Adószáma:……………………………….

–Adószáma:……………………………….

     2. El irányzat-felhasználási keretszámla megszüntetésekor:
költségvetési szerv  a számla megszüntetését megel -
z en közteher befizetési kötelezettségét rendezi



Kitöltési útmutató

Az „Intézmény- és számla törzsadatok bejelentése” elnevezésû ûrlaphoz

Az adatlapot a felügyeleti szerv, közalapítványok esetében számlanyitáskor és a szervezet megszüntetésekor az alapí-
tói jogokat gyakorló szervezet, egyébként a közalapítvány képviseletére jogosult küldi meg a Kincstár illetékes szakmai
fõosztályára. Számla nyitása, megszüntetése, intézményi adatok változtatása a törzskönyvi bejegyzéshez/törléshez
szükséges valamennyi okirat benyújtását követõen hajtható végre.

Számla nyitása

Az adatlapot minden egyes számláról külön be kell nyújtani.

1. A fejrovat azonosító adatai (törzsszám, szakágazat, szektor, fejezet, terület):
– törzsszám: a törzskönyvi nyilvántartás által kiadott számjel;
– szakágazat: a KSH szakágazati osztályozását alapul véve kell feltüntetni;
– szektor: a Pénzügyminisztérium által minden évben kiadott Költségvetés kitöltési útmutatóban meghatározottak

szerinti szektorszámot kell feltüntetni;
– fejezet: a mindenkori költségvetési törvény 1. sz. melléklete szerinti fejezeti rendnek megfelelõen kell megadni a

fejezetszámot;
– terület: a székhely szerinti megyekódot kell feltüntetni.
2. Érvénybe lépés kelte: A számlanyitás kért idõpontja, amely azonban az adminisztráció idõigénye miatt nem lesz

korábbi, mint a Kincstár rendszerbeli feldolgozását követõ elsõ naptári nap. Visszamenõleges dátum nem lehet.
3. A szervezet megnevezése: A törzskönyvi nyilvántartás által bejegyzett teljes név.
4. Adószáma: Az APEH által kiadott adóazonosító szám.
5. Egységes statisztikai számjele: A KSH által kiadott számjel.
6. A szervezet székhelye és címe: A törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ székhely és cím.
7. A szervezet államháztartási egyedi azonosítója (ÁHT-I): A Pénzügyminisztérium által kiadott államháztartási

egyedi azonosítót (ÁHT-I) kell feltüntetni.
8. Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je: Kincstári költségvetéssel nem rendelkezõ intézmény

esetében, a kincstári költségvetéssel rendelkezõ irányító költségvetési szerv Pénzügyminisztérium által kiadott állam-
háztartási egyedi azonosítóját (ÁHT-I) kell feltüntetni.

9. Számlaszáma: Elsõ fejezeti/intézményi elõirányzat-felhasználási keretszámla (EFK) nyitásakor a Kincstár tölti
ki. Már létezõ számlához nyitandó számlák esetén a számla A és B mezõjét (elsõ és második nyolc karakter) kell beírni.

10. A számla megnevezése: a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet megfelelõ §-a szerint.
11. Fejezeti számla költségviselõ ÁHT-T azonosítója: Azon ÁHT-T-nek a feltüntetésére szolgál, melyen a Kincs-

tár – a fejezet igénye alapján – terhelheti az általa felszámított díjtételeket. Kitöltése nem kötelezõ.
12. Fejezeti számla költségviselõ számlájának száma: Azon fejezeti EFK számla száma, amelyen a Kincstár – a fe-

jezet igénye alapján – terhelheti az általa felszámított díjtételeket. Ha ebben a sorban nincs adat, a Kincstár a rendszerde-
finíció szerinti számlát automatikusan terheli.

13. Számlavezetõ Állampénztári Iroda neve: A Kincstár tölti ki.
14. Kártyafedezeti számla:

a) Intézményi kártyafedezeti számla: Azon számla A és B mezõjét kell beírni, amelyhez kapcsolódóan a számla
nyitását kérik. EFK, ellátási, vagy letéti számlához nyitható.

b) VIP kártyafedezeti számla: Azon számla A és B mezõjét kell beírni, amelyhez kapcsolódóan a számla nyitását
kérik. EFK és ellátási számlához nyitható.

15. Pótlólagos eredeti kivonat jogosultja: Az intézmény nevének és címének megadása szükséges a pótlólagos ere-
deti kivonatot elõíró jogszabályhely feltüntetésével.

További számla nyitásakor, amennyiben az intézmény valamely adatában idõközben változás történt (s azt az intéz-
mény nem jelentette), azt a számlanyitással egyidejûleg az „Adatmódosítás bejelentése” sorokban fel lehet tüntetni, nem
szükséges külön adatlapon benyújtani. Az adatmódosítások valamennyi számlán átvezetésre kerülnek.

Adatmódosítás bejelentése

Az adatlap „számlaszáma” sorában az EFK számlát kell feltüntetni, a módosítás az intézmény minden Kincstárban ve-
zetett számlája vonatkozásában megtörténik. Az „Adatmódosítás bejelentése” sorokban a régi és az új adat egyidejû fel-
tüntetésén kívül a nyitás alkalmával kért összes adatot ki kell tölteni a kincstári nyilvántartással egyezõen.
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Az „Érvénybe lépés kelte” rovatban azt az idõpontot kell feltüntetni, amikortól az adatmódosítások átvezetését kérik,
azonban az adminisztráció idõigénye miatt ez semmiképpen nem lesz korábbi, mint a Kincstár feldolgozását követõ elsõ
naptári nap.

Számla megszüntetése

Az adatlapot minden egyes számláról külön be kell nyújtani.
Számla megszüntetése csak egyenleg és díjtartozás nélküli számla, valamint rendezett státuszú (visszavont) fel-

hatalmazó levél esetén lehetséges. EFK számla, illetve pénzforgalom bonyolítására szolgáló számla megszüntetése
a kincstári ügyfél más jogcímen nyitott számláinak (azonos „A” és „B” mezõ) megszüntetése után történhet!
Számlamegszüntetés elõtt az értékpapír számlaállomány megszüntetésérõl is gondoskodni kell. Megszüntetés kérésekor
a nyitás alkalmával kért összes adatot a kincstári nyilvántartással egyezõen kell kitölteni. Az „Érvénybe lépés kelte” ro-
vatban azt az idõpontot kell feltüntetni, amikortól a számla megszüntetését kérik, azonban az adminisztráció idõigénye
miatt ez semmiképpen nem lesz korábbi, mint a Kincstár feldolgozását követõ elsõ naptári nap.

Számla megszüntetése esetén a kincstári jogutód számlaszáma: Akkor kell kitölteni, ha a jogutód kincstári ügyfél.
Kincstári jogutód megnevezése: A jogutódként megjelölt szervezet neve.
Jogutód költségviselõ számlájának száma: A jogutódként megjelölt költségvetési szerv költségviselõ számlájának

száma.
Számla jogutód nélküli megszüntetése esetén a kincstári költségviselõ számlaszáma: az Áht 90. § (3) bekezdésé-

ben foglaltak, valamint a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében jogutód szervezet (pl. alapító) költségviselõ számlaszáma.

Hitelintézeti jogutód számla esetén annak száma és a számlatulajdonos neve, valamint rendelkezés az utolsó
díjszámla terhelésérõl: Akkor kell kitölteni, ha a jogutód nem kincstári ügyfél.

Amennyiben az intézmény valamely adatában idõközben változás történt, azt a számlamegszüntetéssel egyidejûleg az
„Adatmódosítás bejelentése” sorokban fel lehet tüntetni, nem szükséges külön adatlapon benyújtani. Az adatmódosítá-
sok a megszüntetésre nem kerülõ számlákon átvezetésre kerülnek.

Rendelkezõ rész, aláírások:

Átvezetéssel kapcsolatos teendõk:
Számla megszüntetése esetén, amennyiben a számlának egyenlege van, rendelkezni kell az egyenleg átvezetésérõl

– ÁHT-T és/vagy KTK megjelöléssel – a jogutód számlára.

Pénzügyminisztérium (PM) engedélyének száma és a PM aláírása: Amennyiben a jogszabály szerint a számla
megnyitása vagy megszüntetése PM engedélyhez kötött, akkor szükséges a PM cégszerû aláírása és pecsétje.

Az intézmény megszûnt, kérjük a kincstári nyilvántartásból való törlését:
A szöveg aláhúzandó, amennyiben az intézmény jogutóddal, vagy jogutód nélkül megszûnik úgy, hogy valamennyi

számlája megszüntetésre kerül.

Esetleges egyéb közlendõk:

Nyilatkozat: EFK számla nyitása és megszüntetése esetén kitöltése kötelezõ.

Törzskönyvi nyilvántartó aláírása: EFK számla nyitásakor és megszüntetésekor (önálló és részben önálló költség-
vetési szerv esetében), valamint ha a költségvetési szerv adataiban (cím, név, adószám stb.) változás történik, kötelezõ a
törzskönyvi nyilvántartó cégszerû aláírása és pecsétje.

Felügyeleti szerv cégszerû aláírása: A felügyeleti szerv cégszerû aláírásának és pecsétjének helye (közalapítvány
esetében az alapítói jogokat gyakorló szervezet, illetve a közalapítvány képviseletére jogosultak).

Magyar Államkincstár engedélyezõ szervezete: A szakmai fõosztály cégszerû aláírásának és pecsétjének helye.

Magyar Államkincstár Pénzforgalmi Fõosztály: A tényleges számlanyitást, megszüntetést, valamint adatmódosí-
tást végrehajtó szervezet cégszerû aláírásának és pecsétjének helye.
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2. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[1/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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       Pénzforgalmi számlatulajdonosok - közalapítványok kivételével - törzsadatainak bejelentése 
              A bejelentés oka: számla nyitása, megszüntetése, adatmódosítás ( a kívánt szöveg aláhúzandó ! )

Sorszám Megnevezés

1. A szervezet megnevezése:

2. A szervezet rövid neve:

3. A szervezet székhelye és címe:

4. Nyilvántartási szám a bejegyzésr l:

5. Adószáma:

6. Egységes statisztikai számjele:

7. TEÁOR száma:

8. Terület (megye):

9. A szervezet alapítója:

10.
A szervezet többségi tulajdonosa a 
tulajdoni hányad megjelölésével:

11.
Hitelintézetnél vezetett számlái 
(számlaszám és hitelintézet):

lakásépítési

deviza

pénzügyminiszter által engedélyezett
hitelintézeti számla

12. Kincstári számlaszáma:

13. Számla megnevezése:

14. Érvénybe lépés kelte*:

15. Költségvisel  számla száma**:

16. Számlavezet  Állampénztári Iroda neve:

Sorszám Megnevezés

17.
Számla megszüntetése esetén a kincstári
jogutód számlaszáma:

18. Kincstári jogutód megnevezése:

19.

Számla kincstári jogutód nélküli 
megszüntetése esetén a költségvisel
számla száma, és a hitelintézeti jogutód neve 
és számlaszáma, ill.rendelkezés az utolsó 
díjszámla terhelésr l

Sorszám Megnevezés Újonnan bejelentett adat

* Visszamen leges dátummal nem lehetséges. Legkorábbi dátuma a Pénzforgalmi F osztály feldolgozását követ  els  naptári nap lehet!
**Ha eltér a 12. sorban nevesített számla számától.

Adatmódosítás bejelentése

Régi adat

Adatok

Számla megszüntetése

Adatok

Magyar Államkincstár

Számla nyitása, adatmódosítás,számla megszüntetése 
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Az átvezetéssel kapcsolatos teend k:

Ha a szervezet számláit a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda 
vezeti:
Van-e fiókbérlete: igen - nem*
száma: ………………………..

A szervezet megsz nt, kérjük a kincstári nyilvántartásból való törlését**

Esetleges egyéb közlend k:

Dátum:

Iktatószám:

Ügyintéz :

Dátum:

*   A kívánt szöveg aláhúzandó!
** Törlés kérése esetén aláhúzandó!

      Pénzforgalmi F osztálya

SZÁMLATULAJDONOS

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Számlavezet  Állampénztári Irodája 

engedélyez  szervezete

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

     cégszer  aláírása



Kitöltési útmutató

A „Pénzforgalmi számlatulajdonosok – közalapítványok kivételével – törzsadatainak bejelentése”
elnevezésû ûrlaphoz

Az adatlapot minden esetben a Számlatulajdonos küldi meg a Kincstár illetékes Állampénztári Irodája részére. Számla
nyitása, megszüntetése, intézményi adatok változtatása a cégbírósági bejegyzéshez/törléshez szükséges valamennyi
okirat benyújtását követõen hajtható végre.

I. Számla nyitása

Az adatlapot minden egyes számláról külön be kell nyújtani.
1. A szervezet megnevezése: A cégbíróság által bejegyzett teljes név. Új alapítású kht/nonprofit gazdasági társaság

(továbbiakban szervezet) esetében, amennyiben a szervezet a cégbíróságon még nem került bejegyzésre, a szervezet ne-
vét „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell ellátni. A cégbejegyzés megtörténte után a „bejegyzés alatt” toldat új módosí-
tási törzsadatlap benyújtásával töröltethetõ a kincstári nyilvántartásból, a cégbejegyzési végzés hiteles másolatának
egyidejû benyújtásával.

2. A szervezet rövid neve: A szervezet által használt rövidített név.
3. A szervezet székhelye és címe: A cégbejegyzésen szereplõ székhely és cím. Ha egy szervezet különbözõ telephe-

lyekkel rendelkezik, a telepi számlák nyitásakor a telephely címét (és nem a központét) kell beírni. Egyúttal a 2. oldalon
lévõ „Esetleges egyéb közlendõk” rovatban jelezni kell, hogy telepi számlát nyitnak.

4. Nyilvántartási szám a bejegyzésrõl: A cégbejegyzésen szereplõ nyilvántartási szám. Amennyiben a szervezet
még nem került bejegyzésre, a rovat üresen hagyható.

5. Adószáma: Az APEH által kiadott adóazonosító szám.
6. Egységes statisztikai számjele: A KSH által kiadott számjel.
7. TEÁOR száma: Több is felsorolható, de csak a fõtevékenység kerül felvételre, ezért azt aláhúzással meg kell

jelölni.
8. Terület (megye): A szervezet székhelye szerinti megye.
9. A szervezet alapítója: Az alapító megjelölése (neve).
10. A szervezet többségi tulajdonosa/a tulajdoni hányad megjelölésével: Az aktuális éves költségvetési törvény

fejezetrendje alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló fejezet megnevezése.
11. Hitelintézetnél vezetett számlái (számlaszám és hitelintézet): Lakásépítési és devizaszámla, valamint a pénz-

ügyminiszter által engedélyezett hitelintézeti számla esetében töltendõ ki.
12. Kincstári számlaszáma: Törzstõke elkülönítési számla és pénzforgalmi számla nyitásakor a Kincstár tölti ki.

Már létezõ pénzforgalmi számlához nyitandó alszámla, kártyafedezeti számla, fedezetbiztosítási számla nyitásakor a
pénzforgalmi számla A és B mezõjét (elsõ és második nyolc karakter) kell beírni. Amennyiben a szervezet több pénzfor-
galmi számlát (alszámlát) igényel, ezt írásban indokolni szükséges és az indoklást a Kincstár Fejezeti Fõosztálya részére
kell megküldeni.

13. Számla megnevezése:
– Törzstõke elkülönítési számla: új alapítású szervezet esetében az alapítói vagyon fogadása és a befizetés cégbíró-

ság felé történõ igazolhatósága céljából nyitandó számla.
– Pénzforgalmi számla: bejegyzés alatti, illetve már bejegyzett szervezet esetében a pénzforgalom lebonyolítására

szolgáló számla. Alszámla nyitásakor az alszámla elnevezésében meg kell jelennie a tevékenységhez kötõdõ
megkülönböztetésnek.

– Intézményi kártyafedezeti számla: az Intézményi Kincstári kártyával történõ kifizetések pénzügyi fedezetének el-
különített kezelésére szolgáló számla. Csak pénzforgalmi számlához nyitható.

– VIP kártyafedezeti számla: a VIP Arany és Ezüst Kincstári kártyával történõ kifizetések pénzügyi fedezetének el-
különített kezelésére szolgáló számla. Csak pénzforgalmi számlához nyitható.

– VIP számlához kapcsolódóan nyitandó fedezetbiztosítási számla: VIP kártyánként meghatározott összegû biztosí-
ték elkülönítésére szolgál. Megnyitását a VIP kártyafedezeti számla nyitásával egyidejûleg kell kezdeményezni.

– Fedezetbiztosítási számla: a kötelezettet terhelõ pénzügyi biztosítékok elkülönített kezelésére szolgál.
14. Érvénybe lépés kelte: A számlanyitás kért idõpontja, amely azonban az adminisztráció idõigénye miatt nem lesz

korábbi, mint a Kincstár rendszerbeli feldolgozását követõ elsõ naptári nap. Visszamenõleges dátum nem kérhetõ.
15. Költségviselõ számla száma: A számlán kerülnek terhelésre a Kincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsoló-

dó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak, jutalékok. Csak akkor kell kitölteni, ha eltér a 12. sorban megjelölt
számla számától.
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16. Számlavezetõ Állampénztári Iroda neve: Az Állampénztári Iroda tölti ki.
További számla nyitásakor, amennyiben a szervezet valamely adatában idõközben változás történt (s azt a szervezet

nem jelentette), azt a számlanyitással egyidejûleg az „Adatmódosítás bejelentése” sorokban fel lehet tüntetni, nem szük-
séges külön adatlapon benyújtani. Az adatmódosítások valamennyi számlán átvezetésre kerülnek.

II. Számla megszüntetése

Az adatlapot minden egyes számláról külön be kell nyújtani.
Számla megszüntetése csak egyenleg és díjtartozás nélküli számla, valamint rendezett státuszú (visszavont) fel-

hatalmazó levél esetén lehetséges. Pénzforgalom bonyolítására szolgáló számla megszüntetése a kincstári ügyfél
más jogcímen nyitott számláinak (azonos „A” és „B” mezõ) megszüntetése után történhet! Számlamegszüntetés
elõtt az értékpapír számlaállomány megszüntetésérõl is gondoskodni kell. Megszüntetés kérésekor a nyitás alkalmával
kért összes adatot a kincstári nyilvántartással egyezõen kell kitölteni. Az „Érvénybe lépés kelte” rovatban azt az idõpon-
tot kell feltüntetni, amikortól a számla megszüntetését kérik, azonban az adminisztráció idõigénye miatt ez
semmiképpen nem lesz korábbi, mint a Kincstár feldolgozását követõ elsõ naptári nap.

17. Számla megszüntetése esetén a kincstári jogutód számlaszáma: Akkor kell kitölteni, ha a jogutód kincstári
ügyfél.

18. Kincstári jogutód megnevezése: A jogutódként megjelölt szervezet neve.
19. Számla kincstári jogutód nélküli megszüntetése esetén a költségviselõ számla száma, és a hitelintézeti jog-

utód neve és számlaszáma, illetve rendelkezés az utolsó díjszámla terhelésérõl: Akkor kell kitölteni, ha a jogutód
nem kincstári ügyfél.

Amennyiben a szervezet valamely adatában idõközben változás történt, azt a számlamegszüntetéssel egyidejûleg az
„Adatmódosítás bejelentése” sorokban fel lehet tüntetni, nem szükséges külön adatlapon benyújtani. Az adatmódosítá-
sok a megszüntetésre nem kerülõ számlákon átvezetésre kerülnek.

III. Adatmódosítás bejelentése

Az adatlapot elég a pénzforgalmi számlára benyújtani, az adatmódosítások valamennyi számlán átvezetésre kerülnek.
Az 1–15. sorokban a Kincstár nyilvántartásában szereplõ adatokat kell feltüntetni. Az „Érvénybe lépés kelte” rovat-

ban azt az idõpontot kell feltüntetni, amikortól az adatmódosítások átvezetését kérik. A módosítandó adatokat az „Adat-
módosítás bejelentése” sorokban a sorszám és a megnevezés feltüntetésével, valamint a régi és az új adat megadásával
kell jelezni.

Rendelkezõ rész, aláírások:

Átvezetéssel kapcsolatos teendõk:
Számla megszüntetése esetén, amennyiben a számlának egyenlege van, rendelkezni kell az egyenleg átvezetésérõl a

jogutód számlára.

A szervezet megszûnt, kérjük a kincstári nyilvántartásból való törlését:
A szöveg aláhúzandó, amennyiben a szervezet felszámolásra kerül, vagy egy másik szervezetbe beolvad úgy, hogy

valamennyi számlája megszüntetésre kerül.

Esetleges egyéb közlendõk:
Itt kell jelezni, ha a megnyitandó számla telepi számla és megadni a központ nevét és címét.
Itt lehet nyilatkozni, például bírósági végzésrõl, felszámolás megindításáról.

Számlatulajdonos cégszerû aláírása:
A társasági szerzõdésben foglaltak szerint, az aláírási címpéldánnyal egyezõen kell a szervezet illetékes képviselõjé-

nek/képviselõinek aláírni. Telepi számla nyitásakor a központ aláírási címpéldánnyal rendelkezõ, a cég képviseletét ellá-
tó vezetõjének/vezetõinek kell aláírnia a nyomtatványt.

A számlavezetõ Állampénztári Iroda aláírása: az iroda cégszerû aláírásának és pecsétjének a helye.

Magyar Államkincstár engedélyezõ szervezete: A szakmai fõosztály cégszerû aláírásának és pecsétjének helye.

Magyar Államkincstár Pénzforgalmi Fõosztály: A tényleges számlanyitást, megszüntetést, valamint adatmódosí-
tást végrehajtó szervezet cégszerû aláírásának és pecsétjének helye.
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3. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[1/b. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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 A számlatulajdonos neve:  
.................................................................................................

 ............................................................................... 
Igazgatósága 

 Címe/székhelye: 
......................................................................  
.................................................................................................
.

A Magyar Államkincstár pénztárában készpénzfelvételre jogosultak bejelentése

 Számlaszám:  -  - 

Értesítjük, hogy az Önöknél vezetett számlánkról az alábbiak jogosultak készpénzt felvenni. 

 Sor-
szám  Név  Születési név  Anyja születési neve 

 Személyazonosságot 
igazoló  

okmány száma 

 1.         

 2.         

 3.         

 4.         

 5.         

 6.         

          
          
          

A bejelentés visszavonásig érvényes. Tudomásul vesszük, hogy a változások bejelentésének elmulasztásából vagy 
késedelméb l ered  hátrányos következményekért minden felel sség a számlatulajdonost terheli. 

Dátum: ............................, ........... év ......................................... hó ............. nap. 

.................................................................................... 
 aláírás a Kincstárnál bejelentett módon 



4. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[1/c. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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 ............................................................. Igazgatósága 
részére

 Ikt. sz.: 
..................................................................................... 

Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat

Új bejelentés/A(z) ................……. ikt. számú bejelentés módosítása (Megfelel  szövegrész aláhúzandó.) 
Intézmény neve, székhelye: ............................................................................................................. 
....................................................................... Tel.: ................................... Fax.: ........................... 

Intézmény számlaszáma: ________-________-________ 

Készpénzfelvételi utalvány száma: .................................................................................................... 

Igényelt készpénz összege: ........................................... Ft, azaz ................................................. Ft 

Címletjegyzék:  20 000 Ft ..... db ..... Ft 
10 000 Ft ..... db ..... Ft 
  5 000 Ft ..... db ..... Ft 
  2 000 Ft ..... db ..... Ft 
  1 000 Ft ..... db ..... Ft 

500 Ft ..... db ..... Ft 
200 Ft ..... db ..... Ft 
100 Ft ..... db ..... Ft 

50 Ft ..... db ..... Ft 
20 Ft ..... db ..... Ft 
10 Ft ..... db ..... Ft 
  5 Ft ..... db ..... Ft 

Készpénzfelvétel jogcíme/KTK: ...................................................................................................... 

A készpénzfelvétel esedékességének id pontja: .................. év ................................ hó ........... nap 

Készpénzfelvételre jogosult személyek: 

A” Név: ................................................................................. 

Születési név: ......................................................................... 

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

Szem. ig. szám: .............................................................................. 

B” Név: .................................................................................. 

Születési név: ......................................................................... 

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

Szem. ig. szám: .............................................................................. 

Felhatalmazzuk a Kincstár Igazgatóságot, hogy a készpénz kifizetését jelen Készpénzfelvételi igény   bejelentési 
bizonylat figyelembevételével teljesítse. 

Dátum: ............................, ........... év ......................................... hó ............. nap. 

.................................................................................... 
aláírás a Kincstárnál bejelentett   módon 
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Magyar Államkincstár Igazgatósága tölti ki  Azonosítószám: 
........................................................................ 

A fenti készpénzfelvételi igény bejelentését elfogadom/visszautasítom. (Megfelel  szövegrész aláhúzandó.) 

A visszautasítás indoka: ................................................................................................................ 

Dátum: ............................, ........... év ......................................... hó ............. nap. 

.................................................................................... 
Magyar Államkincstár Igazgatósága 



5. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[1/d. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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Kincstári ügyfél ügyiratszáma: .................................. 

Felhatalmazó levél 

Alulírott (a kincstári ügyfél megnevezése) ..........................................................…………………………………......... 

jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával megbízom a Magyar Államkincstár ..……………………………........... 

..............................................Regionális Igazgatóságát  (a továbbiakban: Igazgatóság), hogy a Kincstárnál vezetett

|_||_||_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_||_||_||_||_| 

számú, ........................................................ elnevezés  számlámat az alább megjelölt jogosult által benyújtott 
azonnali beszedési megbízás(ok) alapján  megterhelje. 
    
 Jogosult megnevezése:   ............................................................................

 Jogosult bankszámlaszáma:  ............................................................................ 

 Kiadási el irányzat(ok) KTK-ja:  ............................................................................ 

 Bevételi KTK (ha mindkét fél Kincstári ügyfél):  ............................................................................ 

 Kiadási el irányzat(ok) ÁHT - azonosítója:  ............................................................................ 

 Bevételi el irányzat(ok) ÁHT - azonosítója:  ............................................................................ 

A felhatalmazó levél ......................év …….hó  …..naptól ……….év ….hó ……..napig*, vagy a kötelezett általi 
egyoldalú visszavonásig* érvényes. 

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

 ......................................  ..................................... 
 Kincstári ügyfél  aláírása és bélyegz lenyomata 

(Kincstárnál bejelentett módon) 

 Kincstár tölti ki: 

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: ........................................................... 

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

.................................................  
Igazgatóság cégszer  aláírása 

* a megfelel  kitöltend , vagy aláhúzandó 



6. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[1/f. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

A Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatok jegyzéke

A Kincstár Igazgatóságától igényelhetõ, nyomdailag elõállított bizonylatok:

– Készpénzfelvételi utalvány
– Kifogás határidõs beszedési megbízás ellen

A Kincstár honlapjáról nyomtatható bizonylatok:

– Befizetési szelvény
– Fedezetigazolás
– Deviza-átutalási megbízás

7. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[2. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

A kincstári tranzakciós kódok közlése alól mentességet élvezõ
számlák köre

– A nemzetgazdasági számlák (kivéve a fiatalok életkezdési támogatásának folyósítására szolgáló számlák)
– Jogszabályi felhatalmazás alapján meghatározott célra, arra jogosult szervezetek részére nyitott bizalmas számlák
– Nyugdíjfolyósító Igazgatóság technikai számlái (visszaérkezett ellátások számlái kivételével)
– Feladatfinanszírozás lebonyolítási számlák
– A kincstári pénzforgalmi számlatulajdonosok számlái
– A kincstári ügyfelek letéti számlái
– EU forrásból finanszírozott programok pénzforgalmi lebonyolítási számla
– EMGA Garancia részleg pénzforgalmi lebonyolítási számlák
– EMGA pénzforgalmi megelõlegezési számla
– NATO Biztonsági Beruházási Program lebonyolítási számla
– Cukorilleték pénzforgalmi megelõlegezési számla
– EMVA pénzforgalmi megelõlegezési számlák
– EMVA pénzforgalmi lebonyolítási számlák
– MVH nemzeti agrárkár-enyhítési lebonyolítási számlák
– EHA megelõlegezési számla
– EHA pénzforgalmi lebonyolítási számla
– Egyéb nemzetközi támogatási programok közösségi forrás pénzforgalmi forintszámla
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8. számú melléklet a 4/2008 (II. 29.) PM rendelethez

[3. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

Általánosan használt kódok

100 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadása
105 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadása visszatérülése
111 Rendszeres személyi juttatások
116 Rendszeres személyi juttatások visszatérülése
112 Nem rendszeres személyi juttatások
117 Nem rendszeres személyi juttatások visszatérülése
113 Külsõ személyi juttatások
118 Külsõ személyi juttatások visszatérülése
121 Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi és táppénz-hozzájárulás
126 Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi és táppénz-hozzájárulás visszatérülése
122 Munkaadói járulék
127 Munkaadói járulék visszatérülése
131 Dologi kiadások
136 Dologi kiadások visszatérülése
132 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)
137 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) visszatérülése
140 Ellátottak pénzbeli juttatásai
147 Ellátottak pénzbeli juttatásai visszatérülése
152 Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
157 Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre visszatérülése
153 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások
158 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások visszatérülése
160 Kamatkiadás
167 Kamatkiadás visszatérülése
170 Támogatás értékû mûködési kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek
175 Támogatás értékû mûködési kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek visszatérülése
171 Támogatás értékû mûködési kiadás elkülönített állami alapoknak
176 Támogatás értékû mûködési kiadás elkülönített állami alapoknak visszatérülése
172 Támogatás értékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós

lebonyolítási számlára
177 Támogatás értékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós le-

bonyolítási számlára visszatérülése
173 Támogatás értékû mûködési kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és országos

kisebbségi önkormányzatnak
178 Támogatás értékû mûködési kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és országos

kisebbségi önkormányzatnak visszatérülése
174 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
179 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre visszatérülése
200 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átadása
205 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átadása visszatérülése
210 Intézményi beruházási kiadások
217 Intézményi beruházási kiadások visszatérülése
220 Felújítás
227 Felújítás visszatérülése
232 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre
237 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre visszatérülése
233 Intézményi egyéb felhalmozási kiadás
238 Intézményi egyéb felhalmozási kiadás visszatérülése
240 Központi beruházás
247 Központi beruházás visszatérülése

2008/33. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1509



250 Lakástámogatás
257 Lakástámogatás visszatérülése
260 Lakásépítés
267 Lakásépítés visszatérülése
270 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
277 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások visszatérülése
280 Támogatás értékû felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek
285 Támogatás értékû felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek visszatérülése
281 Támogatás értékû felhalmozási kiadás elkülönített állami alapoknak
286 Támogatás értékû felhalmozási kiadás elkülönített állami alapoknak visszatérülése
282 Támogatás értékû felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós

lebonyolítási számlára
287 Támogatás értékû felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós

lebonyolítási számlára visszatérülése
283 Támogatás értékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és orszá-

gos kisebbségi önkormányzatnak
288 Támogatás értékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és orszá-

gos kisebbségi önkormányzatnak visszatérülése
290 Kölcsönök nyújtása és törlesztése
297 Kölcsönök nyújtása és törlesztése visszatérülése
291 Hiteltörlesztés
298 Hiteltörlesztés visszatérülése
410 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások
417 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások visszatérülése
411 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások
418 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások visszatérülése
420 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek rendezése
427 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek rendezésének helyesbítése
421 Elõzõ évi maradvány felfüggesztett kifizetéséhez kapcsolódó befizetés (csak külön rendelkezés alapján

használható)
428 Elõzõ évi maradvány felfüggesztett kifizetéséhez kapcsolódó befizetés visszatérülése (csak külön rendelkezés

alapján használható)
422 Elõzõ évi hatósági jellegû jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek rendezése
429 Elõzõ évi hatósági jellegû jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek rendezésének helyesbítése
430 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
435 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás visszatérülése
431 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
436 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás visszatérülése
432 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
437 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás visszatérülése
433 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
438 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás visszatérülés
440 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás
445 Rövid lejáratú értékpapír beváltás
480 Keretátvezetés devizaszámlára
485 Keret-visszavezetés devizaszámláról
002 Költségvetési támogatás csökkentés
004 Elõirányzat-felhasználási keret átadás
006 Számlatulajdonos Kincstárban vezetett számlái közötti keretátadás
300 Adók és adójellegû bevételek
307 Adók és adójellegû bevételek visszautalása
310 Mûködési bevétel
317 Mûködési bevétel visszautalása
320 Kamatbevétel
327 Kamatbevétel visszautalása
330 Támogatás értékû mûködési bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl
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335 Támogatás értékû mûködési bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl visszautalása
331 Támogatás értékû mûködési bevételek elkülönített állami alapoktól
336 Támogatás értékû mûködési bevételek elkülönített állami alapoktól visszautalása
332 Támogatás értékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós

lebonyolítási számláról
337 Támogatás értékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós le-

bonyolítási számláról visszautalása
333 Támogatás értékû mûködési bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos ki-

sebbségi önkormányzattól
338 Támogatás értékû mûködési bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos ki-

sebbségi önkormányzattól visszautalása
334 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl
339 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl visszautalása
340 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
345 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
350 Mûködési célú pénzeszközátvétel külföldrõl
355 Mûködési célú pénzeszközátvétel külföldrõl visszautalása
351 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések
356 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések visszautalása
353 Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
358 Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
354 Mûködési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól (csak a fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében

használható)
359 Mûködési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól visszautalása (csak a fejezeti kezelésû elõirányzatok

esetében használható)
360 Támogatás értékû felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl
365 Támogatás értékû felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl visszautalása
361 Támogatás értékû felhalmozási bevételek elkülönített állami alapoktól
366 Támogatás értékû felhalmozási bevételek elkülönített állami alapoktól visszautalása
362 Támogatás értékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós

lebonyolítási számláról
367 Támogatás értékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós

lebonyolítási számláról visszautalása
363 Támogatás értékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos

kisebbségi önkormányzattól
368 Támogatás értékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos

kisebbségi önkormányzattól visszautalása
370 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
375 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
380 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrõl
385 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrõl visszautalása
381 Felhalmozási és tõkejellegû bevétel
386 Felhalmozási és tõkejellegû bevétel visszautalása
383 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
388 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
384 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Uniótól (csak a fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében

használható)
389 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Uniótól visszautalása (csak a fejezeti kezelésû elõirányzatok

esetében használható)
390 Maradvány bevétel (csak a Kincstár használja)
397 Maradvány bevétel korrekció (csak a Kincstár használja)
540 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
547 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése visszautalása
541 Hitelfelvétel
548 Hitelfelvétel visszatérülése
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000 Nem azonosítható bevétel
007 Nem azonosítható bevétel visszautalása
510 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
517 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszautalása
511 Hatósági jellegû jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek
518 Hatósági jellegû jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek visszautalása, továbbutalása
521 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások rendezése
526 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások rendezésének helyesbítése
522 Elõzõ évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása
527 Elõzõ évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználásának helyesbítése
523 Elõzõ évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása
528 Elõzõ évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználásának helyesbítése
530 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson belülrõl
535 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson belülrõl visszautalása
531 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson belülrõl
536 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson belülrõl visszautalása
532 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson kívülrõl
537 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
533 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson kívülrõl
538 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
001 Költségvetési támogatásnövelés
003 Elõirányzat-felhasználási keret átvétel
005 Számlatulajdonos Kincstárban vezetett számlái közötti keret átvétel

A fejezeti befizetési számlához kapcsolódó tranzakciós kódok

600 Eredeti elõirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés
607 Eredeti elõirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés visszautalása
620 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
627 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés visszautalása
630 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség
637 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség visszautalása
640 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés
647 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés visszautalása
650 Egyéb befizetési kötelezettség
657 Egyéb befizetési kötelezettség visszautalása

A fejezeti maradványelszámolási számlához kapcsolódó tranzakciós kódok

660 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetési kötelezettség
667 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetési kötelezettség visszautalása
670 Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése
677 Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése visszautalása
680 Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése
687 Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése visszautalása
690 Pénzmaradványt terhelõ egyéb befizetési kötelezettség
697 Pénzmaradványt terhelõ egyéb befizetési kötelezettség visszautalása
340 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
345 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
370 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
375 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
420 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek rendezése
427 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek rendezésének helyesbítése
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Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok számláihoz kapcsolódó
tranzakciós kódok

Valamennyi alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

000 Nem azonosítható bevétel
007 Nem azonosítható bevétel visszatérítése

Munkaerõpiaci Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Munkaadói járulék
826 Munkaadói járulék visszatérítése
802 Munkavállalói járulék
827 Munkavállalói járulék visszatérítése
803 Területi egyéb bevétel
828 Területi egyéb bevétel visszatérítése
804 Központi egyéb bevétel
829 Központi egyéb bevétel visszatérítése
805 Vállalkozói járulék
830 Vállalkozói járulék visszatérítése
808 Rehabilitációs hozzájárulás
833 Rehabilitációs hozzájárulás visszatérítése
809 Rehabilitációs célú munkahelyteremtõ támogatás törlesztése
834 Rehabilitációs célú munkahelyteremtõ támogatás törlesztésének visszatérítése
810 Szakképzési hozzájárulás
835 Szakképzési hozzájárulás visszatérítése
811 Szakképzési és felnõttképzési egyéb bevétel
836 Szakképzési és felnõttképzési egyéb bevétel visszatérítése
812 Bérgarancia támogatás törlesztése
837 Bérgarancia támogatás törlesztés visszatérítése
813 Hitelfelvétel
838 Hitelfelvétel visszatérítése
815 TÁMOP intézkedések bevételei
840 TÁMOP intézkedések bevételeinek visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
823 Képzési Alaprész befizetõre be nem azonosított bevétele
848 Képzési Alaprész befizetõre be nem azonosított bevételének visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Foglalkoztatási és képzési támogatások
726 Foglalkoztatási és képzési támogatások visszatérítése
702 Szakképzési és felnõttképzési célú kifizetések
727 Szakképzési és felnõttképzési célú kifizetések visszatérítése
703 Álláskeresési támogatások
728 Álláskeresési támogatások visszatérítése
704 Jövedelempótló támogatás
729 Jövedelempótló támogatás visszatérítése
705 Bérgarancia kifizetések
730 Bérgarancia kifizetések visszatérítése
706 Rehabilitációs célú munkahelyteremtõ támogatás
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731 Rehabilitációs célú munkahelyteremtõ támogatás visszatérítése
707 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
732 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
708 Támogatásértékû mûködési kiadás Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek
733 Támogatásértékû mûködési kiadás Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek visszatérítése
709 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak
734 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak visszatérítése
710 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
735 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás visszatérítése
711 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak központosított keretre
736 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak központosított keretre visszatérítése
712 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra
737 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra visszatérítése
713 Hitel visszafizetése
738 Hitelvisszafizetés visszatérítése
714 Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának támogatása
739 Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása támogatásának visszatérítése
715 Támogatásértékû mûködési kiadás OMMF-nek
740 Támogatásértékû mûködési kiadás OMMF-nek visszatérítése
716 Egyéb költségvetési befizetés
741 Egyéb költségvetési befizetés visszatérítése
717 Vállalkozói járadék
742 Vállalkozói járadék visszatérítése
719 Járulékkedvezmény megtérítés
744 Járulékkedvezmény megtérítés visszatérítése
721 Mûködési célú pénzeszköz átadás Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak
746 Mûködési célú pénzeszköz átadás Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak visszatérítése
722 Közmunka céljára pénzeszköz átadás
747 Közmunka céljára pénzeszköz átadás visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
758 Támogatásértékû mûködési kiadás foglalkoztathatóságra (EU társfin.)
783 Támogatásértékû mûködési kiadás foglalkoztathatóságra (EU társfin.) visszatérítése
759 Támogatásértékû mûködési kiadás alkalmazkodóképességre (EU társfin.)
784 Támogatásértékû mûködési kiadás alkalmazkodóképességre (EU társfin.) visszatérítése
760 Társadalmi párbeszéd programok
785 Társadalmi párbeszéd programok visszatérítése
761 Tranzakciós díj
786 Tranzakciós díj visszatérítése
762 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
787 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
763 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak
788 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak visszatérítése
764 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra
789 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra visszatérítése
765 Támogatásértékû felhalmozási kiadás OMMF-nek
790 Támogatásértékû felhalmozási kiadás OMMF-nek visszatérítése
766 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek
791 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek visszatérítése
767 Munkaerõpiaci szolgáltatások és támogatások (TÁMOP)
792 Munkaerõpiaci szolgáltatások és támogatások (TÁMOP) visszatérítése
768 Foglalkoztatást ösztönzõ normatív támogatások (TÁMOP)
793 Foglalkoztatást ösztönzõ normatív támogatások (TÁMOP) visszatérítése
770 Év végi egyenleg átvezetése
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795 Év végi egyenleg átvezetés visszatérítése
003 Elõirányzat-felhasználási keret átvétel
004 Elõirányzat-felhasználási keret átadás

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Paksi Atomerõmû Rt. befizetése
826 Paksi Atomerõmû Rt. befizetésének visszatérítése
802 Költségvetési támogatás
827 Költségvetési támogatás visszatérítése
803 Egyéb bevétel
828 Egyéb bevétel visszatérítése
804 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
829 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezésének visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének elõkészítése
726 Kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítése elõkészítésének visszatérítése
702 Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás
727 Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztásának visszatérítése
703 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának bõvítése
728 Kiégett kazetták átmeneti tárolója bõvítésének visszatérítése
704 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai
729 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásainak visszatérítése
705 Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatása
730 Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatásának visszatérítése
706 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
731 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
708 Paksi Atomerõmû leszerelésének elõkészítése
733 Paksi Atomerõmû leszerelése elõkészítésének visszatérítése
709 Püspökszilágyi RHFT beruházásai
734 Püspökszilágyi RHFT beruházásainak visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Szerzõdés alapján rendszeres befizetés
826 Szerzõdés alapján rendszeres befizetés visszatérítése
802 Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok
827 Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok visszatérítése
803 Költségvetési támogatás
828 Költségvetési támogatás visszatérítése
805 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
830 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól

visszatérítése
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820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Káreseménnyel összefüggõ kártalanítás
726 Káreseménnyel összefüggõ kártalanítás visszatérítése
702 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
727 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
703 Egyéb mûködési kiadás
728 Egyéb mûködési kiadás visszatérítése
704 Kártalanítással összefüggõ mûködési kiadás
729 Kártalanítással összefüggõ mûködési kiadás visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Innovációs járulék
826 Innovációs járulék visszatérítése
802 Költségvetési támogatás
827 Költségvetési támogatás visszatérítése
803 Visszterhes támogatások törlesztései
828 Visszterhes támogatások törlesztései visszatérítése
805 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
830 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól

visszatérítése
806 Kamat és egyéb bevétel
831 Kamat és egyéb bevétel visszatérítése
807 Egyéb bevétel
832 Egyéb bevétel visszatérítése
808 Támogatásértékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
833 Támogatásértékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól

visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
702 Hazai innováció támogatása
727 Hazai innováció támogatásának visszatérítése
703 Nemzetközi együttmûködésben megvalósuló innováció támogatása
728 Nemzetközi együttmûködésben megvalósuló innováció támogatásának visszatérítése
708 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
733 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
709 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
734 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
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710 Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulása
735 Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulásának visszatérítése
711 Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása
736 Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatásának visszatérítése
712 Tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása
737 Tudományos és technológiai attasék munkája támogatásának visszatérítése
713 Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása
738 Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatásának visszatérítése
714 Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása
739 Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkája támogatásának visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

Szülõföld Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Önkéntes befizetések, adományok
826 Önkéntes befizetések, adományok visszatérítése
802 Adomány-kiegészítés
827 Adomány-kiegészítés visszatérítése
803 Egyéb bevételek
828 Egyéb bevételek visszatérítése
805 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
830 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól

visszatérítése
806 SZJA 1%-a
831 SZJA 1%-ának visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
702 Egyéb támogatások
727 Egyéb támogatások visszatérítése
703 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
728 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
704 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
729 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
705 Támogatásértékû mûködési egyéb kiadás
730 Támogatásértékû mûködési egyéb kiadás visszatérítése
706 Egyéb kiadás
731 Egyéb kiadás visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
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Nemzeti Kulturális Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Kulturális járulékbevétel
826 Kulturális járulékbevétel visszatérítése
802 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
827 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól

visszatérítése
803 Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései
828 Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetéseinek

visszatérítése
804 Különféle egyéb bevétel
829 Különféle egyéb bevétel visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, terjesztésének támogatása
726 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megõrzése, terjesztése támogatásának visszatérítése
702 Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatása
727 Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatásának visszatérítése
703 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatása
728 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatásának visszatérítése
704 Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
729 Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatásának visszatérítése
705 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
730 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatásának visszatérítése
706 Épített örökség, építõmûvészet támogatása
731 Épített örökség, építõmûvészet támogatásának visszatérítése
707 Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása
732 Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatásának visszatérítése
708 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás
733 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás visszatérítése
709 Nemzetközi tagdíjak
734 Nemzetközi tagdíjak visszatérítése
710 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
735 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
711 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
736 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

A Nyugdíjbiztosítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

700 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek
600 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek visszatérítése
701 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
601 Magánnyugdíjpénztárak átutalásainak visszatérítése
702 Megállapodás alapján fizetõk járulékai
602 Megállapodás alapján fizetõk járulékainak visszatérítése

1518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/33. szám



703 Közteherjegy után befolyt járulék
603 Közteherjegy után befolyt járulék visszatérítése
704 START-kártya program MPA által történõ megtérítése
604 START-kártya program MPA által történõ megtérítésének visszatérítése
705 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
605 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás visszatérítése
706 Késedelmi pótlék, bírság
606 Késedelmi pótlék, bírság visszatérítése
707 Korkedvezmény-biztosítási járulék
607 Korkedvezmény-biztosítási járulék visszatérítése
710 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülõk utáni központi költségvetési térítés
610 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülõk utáni központi költségvetési térítés

visszatérítése
711 Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás
611 Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás visszatérítése
712 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás
612 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás visszatérítése
713 Korkedvezmény-biztosítási járulék címén átvett pénzeszköz
613 Korkedvezmény-biztosítási járulék címén átvett pénzeszköz visszatérítése
720 Véglegesen visszaérkezett ellátások
620 Véglegesen visszaérkezett ellátások visszatérítése
721 Jogalap nélküli ellátások, egyéb bevételek
621 Jogalap nélküli ellátások, egyéb bevételek visszatérítése
722 Megtérített ellátások bevétele
622 Megtérített ellátások bevételének visszatérítése
723 Mulasztási bírság befizetésébõl származó bevétel
623 Mulasztási bírság befizetésébõl származó bevétel visszatérítése
724 Kötelezõ biztosítás baleseti ellátás átalánya
624 Kötelezõ biztosítás baleseti ellátás átalány visszatérítése
727 Nyugellátások fedezetére az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz
627 Nyugellátások fedezetére az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz visszatérítése
729 Vagyongazdálkodás bevétele
629 Vagyongazdálkodás bevételének visszatérítése
731 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése
631 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetésének visszatérítése
732 Mûködési elõirányzat-maradvány átvétele
632 Mûködési elõirányzat-maradvány átvételének visszatérítése
734 Visszaérkezett ellátás
634 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalása
735 Nem tb ellátás elõzõ évhez kapcsolódó megtérítése
635 Nem tb ellátás elõzõ évhez kapcsolódó megtérítésének visszatérítése
736 Tb Alapok közötti elõzõ évi elszámolás bevétele
636 Tb Alapok közötti elõzõ évi elszámolás kiadása
737 Záráshoz kapcsolódó elszámolás
637 Záráshoz kapcsolódó elszámolás visszatérítése
740 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl bevétel
640 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl bevétel visszatérítése
741 Pénzbeli kárpótlás bevétel
641 Pénzbeli kárpótlás bevétel visszatérítése
742 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás bevétele
642 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás bevételének visszatérítése
743 MNV Zrt. által finanszírozott termõföld életjáradék bevétele
643 MNV Zrt. által finanszírozott termõföld életjáradék bevételének visszatérítése
745 MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék bevétele
645 MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék bevételének visszatérítése
746 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás bevétel
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646 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás bevétel visszatérítése
747 Baleseti és kártérítési ellátás bevétele
647 Baleseti és kártérítési ellátás bevételének visszatérítése
900 Elsõdleges nyugellátási kiadás
800 Elsõdleges nyugellátási kiadás visszatérítése
902 Nyugdíjbiztosítási Alap nyugellátási kiadása
802 Nyugdíjbiztosítási Alap nyugellátási kiadásának visszatérítése
910 Postaköltség kiadás
810 Postaköltség kiadás visszatérítése
911 Postaköltség elõleg bevétel
811 Postaköltség elõleg bevételének visszatérítése
912 Késedelmi kamat és egyéb kiadás
812 Késedelmi kamat és egyéb kiadás visszatérítése
913 OEP-ONYF elszámolás
813 OEP-ONYF elszámolás visszatérítése
915 Vagyongazdálkodás kiadása
815 Vagyongazdálkodás kiadásának visszatérítése
920 Készpénzfelvétel ellátásra
820 Készpénzfelvétel ellátásra visszatérítése
921 Nem tb ellátások forrásrendezése
821 Nem tb ellátások forrásrendezésének visszatérítése
922 Egyéb átvezetés
822 Egyéb átvezetés visszatérítése
923 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezése
823 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezésének visszatérítése
924 Év végi egyenleg átvezetés
824 Év végi egyenleg átvezetés visszatérítése
930 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl kiadás
830 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl kiadás visszatérítése
931 Pénzbeli kárpótlás kiadás
831 Pénzbeli kárpótlás kiadás visszatérítése
932 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás kiadása
832 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás kiadásának visszatérítése
933 MNV Zrt. által finanszírozott termõföld életjáradék kiadása
833 MNV Zrt. által finanszírozott termõföld életjáradék kiadásának visszatérítése
935 MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék kiadása
835 MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék kiadásának visszatérítése
936 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás kiadás
836 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás kiadás visszatérítése
937 Baleseti és kártérítési ellátás kiadása
837 Baleseti és kártérítési ellátás kiadásának visszatérítése

Az Egészségbiztosítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

700 Egészségbiztosítási járulékbevételek
600 Egészségbiztosítási járulékbevételek visszatérítése
701 Megállapodás alapján fizetõk járulékai
601 Megállapodás alapján fizetõk járulékainak visszatérítése
702 Munkáltatói táppénz hozzájárulás
602 Munkáltatói táppénz hozzájárulás visszatérítése
703 Közteherjegy után befolyt járulék
603 Közteherjegy után befolyt járulék visszatérítése
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704 START-kártya program MPA által történõ megtérítése
604 START-kártya program MPA által történõ megtérítésének visszatérítése
706 Egészségügyi hozzájárulás
606 Egészségügyi hozzájárulás visszatérítése
707 Késedelmi pótlék, bírság
607 Késedelmi pótlék, bírság visszatérítése
708 Felügyeleti bírság
608 Felügyeleti bírság visszatérítése
710 Terhességmegszakítás költségvetési térítése
610 Terhességmegszakítás költségvetési térítésének visszatérítése
711 Egészségügyi feladatok költségvetési hozzájárulása
611 Egészségügyi feladatok költségvetési hozzájárulásának visszatérítése
712 Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz
612 Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz visszatérítése
713 GYED folyósítás kiadásának részleges megtérítése
613 GYED folyósítás kiadása részleges megtérítésének visszatérítése
714 Gyógyászati segédeszközök ismertetését végzõ személyek tevékenysége utáni befizetések
614 Gyógyászati segédeszközök ismertetését végzõ személyek tevékenysége utáni befizetések visszatérítése
715 Gyógyszerek reklámozásával és ismertetésével kapcsolatos bírság bevételek
615 Gyógyszerek reklámozásával és ismertetésével kapcsolatos bírság bevételek visszatérítése
716 Gyógyszertámogatás többlet miatti sávos kockázatviselésbõl eredõ befizetések
616 Gyógyszertámogatás többlet miatti sávos kockázatviselésbõl eredõ befizetések visszatérítése
717 Gyógyszerismertetést végzõ személyek tevékenysége utáni befizetések
617 Gyógyszerismertetést végzõ személyek tevékenysége utáni befizetések visszatérítése
718 Gyógyszerek értékesítése utáni befizetések
618 Gyógyszerek értékesítése utáni befizetések visszatérítése
719 Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel
619 Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel visszatérítése
720 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
620 Terhességmegszakítás egyéni térítési díjának visszatérítése
721 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
621 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések visszatérítése
722 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
622 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek visszatérítése
723 Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
623 Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések visszatérítése
724 Nemzetközi – EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítése
624 Nemzetközi – EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítésének visszatérítése
725 Nemzetközi – nem EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítése
625 Nemzetközi – nem EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítésének visszatérítése
726 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
626 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetésének visszatérítése
727 Gyógyászati segédeszközök reklámozásával és ismertetésével kapcsolatos bírság bevételek
627 Gyógyászati segédeszközök reklámozásával és ismertetésével kapcsolatos bírság bevételek visszatérítése
728 Vagyongazdálkodás bevétele
628 Vagyongazdálkodás bevételének visszatérítése
730 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése
630 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetésének visszatérítése
731 Mûködési elõirányzat-maradvány átvétele
631 Mûködési elõirányzat-maradvány átvételének visszatérítése
733 Ellátási átfutó bevétel
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633 Ellátási átfutó bevétel visszatérítése
734 IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott egészségügyi ellátás kiadásainak megtérítése
634 IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott egészségügyi ellátás kiadásai megtérítésének

visszatérítése
735 Egyéb bevétel, számlák közötti átvezetés
635 Egyéb bevétel, számlák közötti átvezetés visszatérítése
736 Záráshoz kapcsolódó elszámolás
636 Záráshoz kapcsolódó elszámolás visszatérítése
739 Közgyógyellátás megtérítése központi költségvetésbõl
639 Közgyógyellátás megtérítése központi költségvetésbõl visszatérítése
740 Közgyógyellátás önkormányzati megtérítése
640 Közgyógyellátás önkormányzati megtérítésének visszatérítése
741 Hadigondozotti közgyógyellátás megtérítése
641 Hadigondozotti közgyógyellátás megtérítésének visszatérítése
742 Szervadományozással kapcsolatos kiadások megtérítése
642 Szervadományozással kapcsolatos kiadások megtérítésének visszatérítése
743 Határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása
643 Határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásának visszatérítése
900 Nyugellátások fedezetére Ny. Alapnak átadott pénzeszköz
800 Nyugellátások fedezetére Ny. Alapnak átadott pénzeszköz visszatérítése
901 Terhességi-gyermekágyi segély
801 Terhességi-gyermekágyi segély visszatérítése
902 Táppénz
802 Táppénz visszatérítése
903 Külföldi gyógykezelés
803 Külföldi gyógykezelés visszatérítése
904 Egyszeri segély
804 Egyszeri segély visszatérítése
905 Baleseti és kártérítési járadék
805 Baleseti és kártérítési járadék visszatérítése
906 Gyermekgondozási díj
806 Gyermekgondozási díj visszatérítése
910 Gyógyító-megelõzõ ellátás felmerülési helyre el nem számolt kiadása
810 Gyógyító-megelõzõ ellátás felmerülési helyre el nem számolt kiadásának visszatérítése
911 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
811 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás visszatérítése
912 Védõnõi szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
812 Védõnõi szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem visszatérítése
913 Fogászati ellátás
813 Fogászati ellátás visszatérítése
914 Gondozóintézeti gondozás
814 Gondozóintézeti gondozás visszatérítése
915 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás
815 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás visszatérítése
916 Járóbeteg-szakellátás
816 Járóbeteg-szakellátás visszatérítése
917 CT, MRI
817 CT, MRI visszatérítése
918 Mûvesekezelés
818 Mûvesekezelés visszatérítése
919 Otthoni szakápolás
819 Otthoni szakápolás visszatérítése
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920 Laboratóriumi ellátás
820 Laboratóriumi ellátás visszatérítése
921 Mûködési költségelõleg
821 Mûködési költségelõleg visszatérítése
922 Célelõirányzatok
822 Célelõirányzatok visszatérítése
923 Mentés
823 Mentés visszatérítése
924 Aktív fekvõbeteg szakellátás
824 Aktív fekvõbeteg szakellátás visszatérítése
925 Speciális finanszírozású fekvõbeteg ellátás
825 Speciális finanszírozású fekvõbeteg ellátás visszatérítése
926 Krónikus fekvõbeteg ellátás
826 Krónikus fekvõbeteg ellátás visszatérítése
927 Összevont szakellátás
827 Összevont szakellátás visszatérítése
930 Gyógyfürdõ szolgáltatás és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
830 Gyógyfürdõ szolgáltatás és egyéb gyógyászati ellátás támogatásának visszatérítése
931 Anyatej ellátás
831 Anyatej ellátás visszatérítése
935 Gyógyszertámogatás kiadásai
835 Gyógyszertámogatás kiadásainak visszatérítése
936 Gyógyszertámogatás elõleg
836 Gyógyszertámogatás elõleg visszatérítése
937 Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás
837 Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás visszatérítése
938 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása
838 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadásának visszatérítése
939 Extrafinanszírozás
839 Extrafinanszírozás visszatérítése
945 Kötszertámogatás
845 Kötszertámogatás visszatérítése
946 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
846 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatásának visszatérítése
947 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
847 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás visszatérítése
955 Utazási költségtérítés
855 Utazási költségtérítés visszatérítése
960 Nemzetközi – EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásai
860 Nemzetközi – EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásainak visszatérítése
961 Nemzetközi – nem EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásai
861 Nemzetközi – nem EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásainak visszatérítése
962 Külföldi sürgõsségi gyógykezelés
862 Külföldi sürgõsségi gyógykezelés visszatérítése
970 Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés
870 Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés visszatérítése
971 Postaköltség
871 Postaköltség visszatérítése
972 Egyéb kiadások
872 Egyéb kiadások visszatérítése
973 Orvosspecifikus vények
873 Orvosspecifikus vények visszatérítése
974 Gyógyszergyártók ellentételezése
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874 Gyógyszergyártók ellentételezésének visszatérítése
975 Gyógyszergyártók elszámolási különbözetének rendezése
875 Gyógyszergyártók elszámolási különbözete rendezésének visszatérítése
978 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadás
878 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadás visszatérítése
980 Nem tb. ellátások forrásrendezése
880 Nem tb. ellátások forrásrendezésének visszatérítése
981 Készpénzfelvét ellátásra
881 Készpénzfelvét ellátásra visszatérítése
982 Kifizetõhelyi ellátások
882 Kifizetõhelyi ellátások visszatérítése
983 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalása
883 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalásának visszatérítése
984 Ellátási átfutó kiadás
884 Ellátási átfutó kiadás visszatérítése
985 TB Alapok közötti elõzõ évi elszámolás kiadása
885 TB Alapok közötti elõzõ évi elszámolás bevétele
986 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezése
886 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezésének visszatérítése
987 Év végi egyenleg átvezetése
887 Év végi egyenleg átvezetésének visszatérítése
988 Ellátási elõlegek kiadása
888 Ellátási elõlegek kiadásának visszatérítése
989 Egészségbiztosítási Alap céltartalék
889 Egészségbiztosítási Alap céltartalék visszatérítése
990 IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott egészségügyi ellátás kiadásai
890 IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott egészségügyi ellátás kiadásainak

visszatérítése
991 Közgyógyellátás
891 Közgyógyellátás visszatérítése
992 Hadigondozotti közgyógyellátás kiadása
892 Hadigondozotti közgyógyellátás kiadásának visszatértése
993 Szervadományozással kapcsolatos kiadások
893 Szervadományozással kapcsolatos kiadások visszatérítése
994 Határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátása
894 Határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának visszatérítése

Az Igazgatóságok ellátási és finanszírozási számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

451 Családi pótlék
551 Családi pótlék visszatérítése
452 Anyasági támogatás
552 Anyasági támogatás visszatérítése
453 Gyermekgondozási segély
553 Gyermekgondozási segély visszatérítése
454 Gyermeknevelési támogatás
554 Gyermeknevelési támogatás visszatérülése
455 Megváltozott munkaképesség keresetkiegészítés
555 Megváltozott munkaképesség keresetkiegészítés visszatérülése
456 Fogyatékossági támogatás
556 Fogyatékossági támogatás visszatérülése
457 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások
557 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások visszatérülése
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458 Apát megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
558 Apát megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának visszatérülése
000 Nem azonosítható bevétel
007 Nem azonosítható bevétel visszautalása

Fiatalok életkezdési támogatásának folyósításához kapcsolódó
tranzakciós kódok

460 Elsõ utalási összeg kiadás
470 Elsõ utalási összeg kiadás visszatérülés
461 Második utalási összeg kiadás
471 Második utalási összeg kiadás visszatérülés
462 Harmadik utalási összeg kiadás
472 Harmadik utalási összeg visszatérülés
463 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után

kiadás
473 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után

kiadás visszatérülés
464 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után kiadás
474 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után kiadás visszatérülés
465 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után kiadás
475 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után kiadás visszatérülés
466 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat kiadás
476 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat kiadás visszatérülés
467 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat kiadás
477 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat kiadás visszatérülés
468 Folyósítás költségei kiadás
478 Folyósítás költségei kiadás visszatérülés
560 Elsõ utalási összeg bevétel
570 Elsõ utalási összeg bevétel visszatérülés
561 Második utalási összeg bevétel
571 Második utalási összeg bevétel visszatérülés
562 Harmadik utalási összeg bevétel
572 Harmadik utalási összeg bevétel visszatérülés
563 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után

bevétel
573 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után

bevétel visszatérülés
564 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után bevétel
574 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után bevétel visszatérülés
565 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után bevétel
575 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után bevétel visszatérülés
566 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat bevétel
576 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat bevétel visszatérülés
567 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat bevétel
577 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat bevétel visszatérülés
568 Folyósítás költségei bevétel
578 Folyósítás költségei bevétel visszatérülés
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[7/b. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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 E FIN-04.
  Magyar Államkincstár Bizonylat sorszáma:

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógyellátás megtérítése

... év  január-december között

(millió forint)

Megtérítés id pontja
Terhesség megszakítással 
kapcsolatos költségvetési 

térítés

Egészségügyi feladatok 
ellátásával kapcsolatos 

központi ktgv. hozzájárulás

Központi költségvetésb l
járulék címen átvett 

pénzeszköz

GYED részleges 
megtérítése

Közgyógyellátás
megtérítése

Összesen

január 10.

február 8.

március 10.

április 10.

május 9.

június 10.

július 10.

augusztus 8.

szeptember 10.

október 10.

november 10.

december 10.

I.-XII. hó összesen

20... évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

Budapest, ...

                             Benyújtó:          Jóváhagyó:
Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár
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   Magyar Államkincstár NY FIN-04.

(millió forint)

Megtérítés id pontja
Ny. Alap 

kiadásainak
támogatása

Magánnyugdíjpénztárba
átlép k miatti járulék 

kiesés pótlása

GYES, GYED,GYET-
ben  és rehab. 
járadékban

részesül k utáni 
ktsgv. térítés

Pénzbeli kárpótlás 
folyósítási költségei

Folyósított ellátások 
utáni költségtérítés

Összesen

január 10.
január 29. *
február 8.
február 28. ** . . .
március 10.
március 28. ** . . .
április 10.
április 29. ** . . .
május 9.
május 29. ** . . .
június 10.
június 27. ** . . .
július 10.
július 30. ** . . .
augusztus 8.
augusztus 28. ** . . .
szeptember 10.
szeptember 29. ** . . .
október 10.
október 30. ** . . .
november 10.
november 27. ** . . .
december 10.
december 29. ** . . .
I-XII. hó összesen
20... évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

* A 2007. évi el irányzat 1/11-ed részével megegyez  összeg.

** A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésér l szóló 2007. évi CLXIX tv. 26.§  alapján havonta változó összeg.

Budapest, …
Benyújtó: Jóváhagyó:

ONYF Pénzügyminisztérium

Bizonylat sorszáma:

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Magyar Államkincstáe

Központi költségvetési hozzájárulások
... év  január-december között

  Korkedvezmény 
biztosítási járulék 

címén átvett 
pénzeszköz
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E FIN-01. 
  Magyar Államkincstár

(millió forint)
Betét állomány (+) Betét állomány (+)

Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/-)
Hitel állomány (-) (MÁK tölti 

ki)
Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/-)

Hitel állomány (-) (MÁK tölti 
ki)

tárgyhót megel z
hóvégi egyenleg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Összesen:

Budapest, …

Benyújtó:

Az Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése
a finanszírozási terv hónapjában

… év … hónap

Naptári napok
Alapot terhel Nem az Alapot terhel

________________________ __________________________
Magyar Államkincstár
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   Magyar Államkincstár

E FIN-02.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Bevételek
... év …hó

(millió forint)

Összesen

ebb l:
gyógyszergyártói és 
forgalmazói bef.és 

egyéb gy. forg. 
kapcs. bev.

vizitdíj, kórházi 
napidíj bevétel

1
Megel z  hónap végéig tervezett 
el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett bevétel

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett 
el irányzat / 3 = 2 + 1 /

4 Havi  el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
/ 6 = 2 - 4 /

7
Eltérés azid arányos el irányzattól
/ 7 = 3 - 5 /

8 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó:

Bevételek
összesen

Vagyongazd.
kapcs.bev.

M ködési célú
bevételek

E. Alap 
bevételei
összesen

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb 
bevételek

Megnevezés Járulék bevételek
Egészségügyi
hozzájárulás

Központi
költségvetési

hozzájárulások
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   Magyar Államkincstár E FIN-03.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások
... év ...hó

(millió forint)

Pénzbeni ellátások
Természetbeni

ellátások
Egészségbiztosítás

egyéb kiadásai

Vagyongazdál-
kodásra fordított 

kiadások

M ködésre fordított 
kiadások

Nyugellátások
fedezetére átadott 

pénzeszköz
E. Alap céltartalék

E. Alap kiadásai 
összesen

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

kiadásai
Kiadások összesen

1
Megel z  hónap végéig jóváhagyott 
el irányzat

2
Tárgyhavi tervezett / igényelt 
el irányzat

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig 
tervezett el irányzat / 3 = 2 + 1 /

4 Havi  el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
/ 6 = 2 - 4 /

7
Eltérés az id arányos
el irányzattól
/ 7 = 3 - 5 /

8 Éves el irányzat

Budapest, …
       Benyújtó:

Megnevezés
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E FIN-03/A

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok
Gyógyszertámogatások kiadásai

...év ...hó

(millió forint)

Gyógyszertámogatás
kiadásai

Speciális beszerzés
gyógyszerkiadás

Méltányossági
gyógyszertámogatás

kiadásai

Gyógyszertámogatás
kiadásai tartalék

Zárt el irányzatok
együtt

Gyógyszertámogatás
finanszírozási el leg

Gyógyszertámogatás
összesen

1 Megel z  hónap végéig jóváhagyott el irányzat

2
Megel z  hónap végéig várható felhasználás (OEP tölti 
ki)

3 Tárgyhavi igényelt el irányzat

4
Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett el irányzat / 4 = 
1 + 3 /

5
Megel z  hónap végéig várható maradvány (OEP tölti 
ki)

6
El z  hónap végén rendelkezésre álló maradvány 
(MÁK tölti ki) 

7 Tárgyhóra megnyitott el irányzat (MÁK tölti ki)

8
Tárgyévben a tárgyhó végéig megnyitott el irányzat
(MÁK tölti ki)

9 Havi el irányzat

10 Id arányos el irányzat

11
Eltérés a havi el irányzattól
 /11 = 3 - 9 /

12
Eltérés az id arányos el irányzattól
/ 12 =4 - 10 /

13 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó:         Jóváhagyó:
Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár

Megnevezés
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E FIN-03/B
   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok
Gyógyászati segédeszköz  támogatások kiadásai

...év ...hó

(millió forint)

Kötszertámogatás Gyse kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati 

segédeszköz támogatás
Gyógyászati segédeszköz 

támogatás összesen

1 Megel z  hónap végéig jóváhagyott el irányzat

2 Megel z  hónap végéig várható felhasználás (OEP tölti ki)

3 Tárgyhavi igényelt el irányzat

4 Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett el irányzat / 4 = 1 + 3 /

5 Megel z  hónap végéig várható maradvány (OEP tölti ki)

6 El z  hónap végén rendelkezésre álló maradvány (MÁK tölti ki) 

7 Tárgyhóra megnyitott el irányzat (MÁK tölti ki)

8 Tárgyévben a tárgyhó végéig megnyitott el irányzat  (MÁK tölti ki)

9 Havi el irányzat

10 Id arányos el irányzat

11
Eltérés a havi el irányzattól
 /11 = 3 - 9 /

12
Eltérés az id arányos el irányzattól
/ 12 =4 - 10 /

13 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó:       Jóváhagyó:

Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár

Megnevezés
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E FIN-03/C
  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok
Gyógyító-megel z  ellátás kiadásai 

... év ...hó
(millió forint)

Háziorvosi, h.ügyeleti 
ellátás

Véd n i szolg, 
anya-,gyermek és 

ifjúságvédelem
Fogászati ellátás

Gondozó-
intézeti

gondozás

Betegszállítás és 
orvosi rend. 

halottszállítás
M vesekezelés

Otthoni
szakápolás

M ködési
költségel leg

Célel irányzatok Mentés
Laboratóriumi

ellátás
Összevont
szakellátás

Céltartalék
Zárt

el irányzatok
együtt

Felmerülési
helyre el nem 
számolt kiadás

Gyógyító-
megel z  ellátás 

összesen

1
Megel z  hónap végéig jóváhagyott 
el irányzat

2 Tárgyhavi igényelt el irányzat

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett 
el irányzat / 3 = 1 + 2 /

4
El z  hónap végén rendelkezésre 
álló maradvány (MÁK tölti ki) 

5
Tárgyhóra megnyitott el irányzat
(MÁK tölti ki)

6
Tárgyévben a tárgyhó végéig 
megnyitott el irányzat(MÁK tölti ki)

7 Havi el irányzat

8 Id arányos el irányzat

9
Eltérés a havi el irányzattól
/ 9 = 2 - 7 /

10
Eltérés az id arányos el irányzattól
/ 10 = 3 - 8 /

11 Éves el irányzat

Budapest, …
Benyújtó:       Jóváhagyó:__________________ __________________

 Pénzügyminisztérium  Magyar Államkincstár

Megnevezés
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NYFIN-01.
  Magyar Államkincstár

(millió forint)
Betét állomány (+) Betét állomány (+)

Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/-)
Hitel állomány (-) (MÁK

tölti ki)
Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/-)

Hitel állomány (-) (MÁK
tölti ki)

tárgyhót megel z  hóvégi 
egyenleg

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összesen:

Budapest, …
Benyújtó: ________________________ __________________________

ONYF Magyar Államkincstár

A Nyugdíjbiztosítási Alap likviditásának tervezése
a finanszírozási terv hónapjában

… év … hónap

Naptári napok
Alapot terhel Nem az Alapot terhel
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NY FIN-02.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Összesen
Ebb l:

Korkedvezmény -
biztosítási járulék

1
El z  hónap végéig 

visszaigazolt el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett bevétel

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig 

tervezett el irányzat
/3 = 2 + 1/

4 Havi el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól

/6 = 2 - 4/

7
Eltérés az id arányos

el irányzattól
/7 = 3 - 5/

8 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó: Jóváhagyó: ________________________

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése
Bevételek összesen

_____________________
ONYF Magyar Államkincstár

Nyugellátások
fedezetére E. 
Alaptól átvett 

pénzeszköz

Vagyongazd.
kapcs. bevételek

M ködési célú 
bevételek

Ny. Alap bevételei 
összesen

Megnevezés Járulék-bevételek

Központi költségvetési 
hozzájárulások Nyugdíjbiztosítási

tevékenységgel
kapcs. egyéb 

bevételek

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
 Bevételek
… év … hó
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NY FIN-03.
   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Nyugellátások Egyéb kiadások
Vagyongazd. kapcs. 

kiadások
M ködési célú 

kiadások
Ny. Alap kiadásai 

összesen

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

kiadásai
Kiadások összesen

1
El z  hónap végéig visszaigazolt 

el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett kiadás

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig 

tervezett el irányzat
/3 = 2 + 1/

4 Havi el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól

/6 = 2 - 4/

7
Eltérés az id arányos

el irányzattól
/7 = 3 - 5/

8 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó: Jóváhagyó:
ONYF Magyar Államkincstár

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások

… év … hó

Megnevezés



Kitöltési útmutató az E FIN 01–04. és E.A.-Ht.1–5. számú ûrlapokhoz

1. Általános tudnivalók

– Az adatlapokat az év elsõ 11 hónapjában egész számokban, milliós nagyságrendben kell kitölteni. December hó-
napra vonatkozóan a tervdokumentációt egy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembe vételével kell
kitölteni.

– A finanszírozási terv adatlapjainak fejlécében az aktuális hónap kerül megjelölésre.
– Az E FIN jelölésû adatlapok ún. fõtáblák bevételek, kiadások és a likviditás tervezésére szolgálnak. A fõtáblák ke-

rülnek jóváhagyásra.
– Az E.A.-Ht. jelölésû adatlapok ún. háttér táblák a bevételek és a kiadások finanszírozási napokra történõ bontását, a

túlléphetõ és elõrehozott kiadási elõirányzatok jogcím szerinti részletezését és egyéb a döntést elõsegítõ háttér-informá-
ciókat tartalmaznak.

– A terv egy példányát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) aláírásával visszaigazolja az Egészségbiz-
tosítási Alap részére.

– A terv hóközi módosítását a módosult fõtáblákra és az érintett háttértáblákra vonatkozóan jóváhagyásra a PM szak-
fõosztályára kell megküldeni.

2. Az adatlapok adatai
E FIN-01. Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése a finanszírozási terv hónapjában
A napi bontásban készült bevételi (E.A.-Ht.1.) és kiadási (E.A.-Ht.2.) táblázatok napi összesen sorainak e tábla bevé-

teli-kiadási adataival kell megegyezniük.
A „Napi likviditás (+/–)” a ”Bevétel"-ek és a „Kiadás”-ok különbözete. Ha az eredmény negatív hitel igénybevétel, ha

pozitív visszatörlesztés történik. Az adatlapot a „tárgyhót megelõzõ hóvégi egyenleg” halmozott tényadatával, valamint
az ebbõl számított napi hitel/betét állományi adatokkal a visszaigazolás alkalmával a Kincstár egészíti ki. A betétállo-
mány (+), a hitelállomány (–) elõjel alkalmazásával kerül kitöltésre.

E FIN-02. Bevételek
Az 1. sor „Megelõzõ hónap végéig tervezett elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónapig tervezett összegeket tar-

talmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Tárgyhavi tervezett bevétel” az aktuális hónap bevételét tartalmazza jogcímenként. Ez az összeg meg kell

hogy egyezzen az E.A.-Ht.1. finanszírozási naponkénti bontásban készült bevételi táblázat tárgyhó összesen sorával.
A 3. a „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” sorba a megelõzõ hónap végéig jóváhagyott és a tárgyhavi

tervezett sor együttes összege kerül.
A következõ hónapban ez a halmozott összeg kerül a megelõzõ hónap végéig tervezett elõirányzat 1. sorába.
A 4. sor „Havi elõirányzat” számított adat, a költségvetésben szereplõ bevételek éves elõirányzatának 1/12-e.
Az 5. „Idõarányos elõirányzat” sor számított adat (aktuális hóx1/12).
A 6–7. sor a havi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 8. sor „Éves elõirányzat” a költségvetésben szereplõ éves bevétel.
A „központi költségvetési hozzájárulások” címû oszlop tartalmazza az E FIN-04. adatlap havonkénti összegét a köz-

gyógyellátás megtérítése jogcím kivételével.
Az ,,Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek” címû oszlop további bontást is tartalmaz. A vizitdíj,

kórházi napidíj bevétel jogcímen tárgyhavi bevételt csak arra a hónapra lehet tervezni, amelyen a külön jogszabály által
szabályozott pénzforgalom nélküli elszámolás végrehajtásra kerül.

A „Nem az Alapot terhelõ ellátások megtérítése” oszlopba kell tervezni a közgyógyellátás központi és önkormányzati
megtérítéseinek együttes összegét.

E FIN-03. Kiadások – a tervezett kiadásokat összefoglaló adatlap
A táblázat sorainak kitöltése azonos az E FIN-02 Bevételek adatlapnál leírtakkal.
A „Pénzbeni ellátások” oszlopában tervezett összegnek meg kell egyezni az E.A.-Ht.3. háttér tábla összesen sorával.
E FIN-03/A Gyógyszertámogatások kiadásai
Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.
Az 1. sor „Megelõzõ hónap végéig jóváhagyott/megnyitott elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónap finanszíro-

zási tervében szereplõ Kincstár által kitöltött 8. sor adatait tartalmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Megelõzõ hónap végéig várható felhasználás” az OEP tárgyhónapot megelõzõ hónap kiadásaira vonatkozó

prognózisát tartalmazza.
A 3. sorban „Tárgyhavi igényelt elõirányzat” az aktuális hónap tervezett elõirányzati keret szükségletét tartalmazza.
A 4. sorban „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” a megelõzõ hónap végéig megnyitott és a tárgyhavi

tervezett kiadás sor együttes összegét kell kimutatni.
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Az 5. sorban „ Megelõzõ hónap végéig várható maradvány” az OEP prognózisát tartalmazza a tárgyhónapot megelõzõ
hónap végéig várható kiadásainak alakulása alapján.

A 6., 7., 8. sort a terv visszaigazolásakor a Kincstár tölti ki.

A 9. sor „Havi elõirányzat” a költségvetésben szereplõ kiadások éves elõirányzatának 1/12-e.

A 10. „Idõarányos elõirányzat” sor számított adat (aktuális hóx1/12).

A 11–12. sor a tárgyhavi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.

A 13. sor „Éves elõirányzat” a költségvetés szerinti, illetve a módosított éves elõirányzat.

E FIN-03/B Gyógyászati segédeszköz támogatások kiadásai

Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.

E FIN-03/C Gyógyító-megelõzõ ellátások kiadásai

Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.

A „Felmerülési helyre el nem számolt kiadás” oszlopban kell szerepeltetni a gyógyító-megelõzõ ellátás elõrehozott
kiadásait és azok visszatörlesztéseit az E.A.-Ht 4. jelû táblázat alapján.

E FIN-04. Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógyellátás megtérítése

A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételének éves finanszírozási tervét a megtérítés idõpontjainak megjelö-
lésével tárgyévet megelõzõ hó 25-éig a Pénzügyminisztériumba kell benyújtani jóváhagyásra.

A tervet az év során módosítani kell, ha azt jogszabályi változás indokolja, vagy a megtérítés tartósan eltér a tényleges
kiadástól. Év közbeni módosítás esetén az adatlapot folyamatos sorszámmal kell ellátni.

E.A.-Ht.1. Bevételek

A háttértábla az E FIN-02. bevételek elnevezésû fõtábla tárgyhavi tervezett bevételek sorának finanszírozási napokra
történõ bontását tartalmazza.

E.A.-Ht.2. Kiadások

A háttértábla a tervezett havi kiadások finanszírozási napokra történõ bontását tartalmazza. A gyógyító-megelõzõ el-
látás és a gyógyszertámogatás jogcímcsoport kiadásainak napi bontásában az igénybe vett elõlegek tárgyhavi
visszapótlását is figyelembe kell venni.

E.A.-Ht.3. Egészségbiztosítási ellátások kiadásainak túlléphetõ elõirányzatai

Az „Éves elõirányzat” 1. oszlopban a költségvetésben szereplõ éves kiadási elõirányzatot kell szerepeltetni.

A 2. oszlop „Megelõzõ hónap végéig megnyitott*/tervezett kiadás” a tárgyhónapot megelõzõ hónap finanszírozási
terveiben szereplõ megnyitott elõirányzati kereteket tartalmazza (január hóban üresen marad). A Kincstár a túlléphetõ
kiadási elõirányzatok esetében havonta a tervezett elõirányzati kereteket nyitja meg, de csak az éves elõirányzat
mértékéig.

A 3. oszlop tartalmazza a tárgyhóra tervezett kiadást.

A 4. oszlop a második és a harmadik oszlop összege.

Éves elõirányzatot meghaladó tervezés esetén a 2. és 4. oszlopban tervezett kiadás halmozott összegét kell
szerepeltetni.

Az 5. és 7. oszlopokat a terv visszaigazolásakor a Kincstár tölti ki.

A 6. oszlop a tervezett és az éves elõirányzat különbségét tartalmazza.

E.A.-Ht.4. Elõrehozott kiadások

A háttértábla a gyógyító-megelõzõ ellátás elõrehozott kiadásait és a gyógyszertámogatás finanszírozási elõlegének
igénybevételét és visszapótlásuk ütemezését tartalmazza.

E.A.-Ht.5. Összevont szakellátás alábontása

A háttértábla az összevont szakellátás finanszírozásáról tartalmaz további információkat.
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11. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[7/d. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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E. A. - Ht 1.
   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Naptári

napok

Összesen

ebb l:
gyógyszergyártói és 
forgalmazói bef.és 

egyéb gy. forg. 
kapcs. bev.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó
öszesen

Budapest, …        Benyújtó:

M ködési célú
bevételek

E. Alap bevételei 
összesen

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése
Bevételek összesen

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Bevételek

... év … hó

Járulék bevételek
Egészségügyi
hozzájárulás

Központi
költségvetési

hozzájárulások

Egészségbiztosítási tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb bevételek

Vagyongazd.
kapcs.bev.
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E. A. - Ht 2.

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások
... év … hó

(millió forint)

Természetbeni ellátások
Nem az Alapot terhel

ellátások kiadásai

Gyógyító-
megel z

ellátás

Gyógyszer
támogatás
összesen

Gyógyászati
segédeszköz
támogatás

Gyógyfürd
és egyéb 

gyógyászati
ellátás tám.

Anyatej
ellátás

Utazási
költség
térítés

Nemzetközi
egyezményi

kiadások

közgyógyel
látás

egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó
öszesen

Budapest, … Benyújtó:

Kiadások
összesen

M ködésre
fordított
kiadások

Nyugellátások
fedezetére

átadott
pénzeszköz

E. Alap 
céltartalék

E. Alap 
kiadásai
összesen

Naptári
napok

Pénzbeni
ellátások

Egészségbizt.e
gyéb kiadásai

Vagyongazd.ki
adásai
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E. A. - Ht 3.

  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Egészségbiztosítási ellátások kiadásainak túlléphet  el irányzatai
... év … hó

(millió forint)

Megnevezés Éves el irányzat
Megel z  hónap 

végéig megnyitott
/*tervezett kiadás

Tárgyhavi tervezett 
kiadás

Tárgyévben tárgyhó 
végéig megnyitott
/ tervezett kiadás

Megel z  hónap végéig 
teljesített kiadás + 

tárgyhóra igéybevehet
ei. (MÁK tölti ki)

Éves ei. maradványa 
/túllépés

Éves ei. teljesítési 
maradványa /túllépés

(MÁK tölti ki)

1 2 3 4 5 6=1-4 7=1-5

Pénzbeni ellátások összesen:

ebb l:Terhességi-gyermekágyi segély

        Táppénz

       Betegséggel kapcsolatos segélyek

        Kártérítési, baleseti járadék

       Gyermekgondozási díj

Természetbeni ellátások

Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás 
támogatása

Anyatej-ellátás

Utazási költségtérítés

Nemzetközi egyezményb l ered  és külföldön 
történ  ellátások kiadásai

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

Nyugellátások fedezetére átadott pénzeszköz

E. Alap céltartalék

Nem az Alapot terhel  kiadások

Közgyógyellátás kiadásai 

* Az eredeti el irányzatot meghaladó összeg esetén

Budapest, …

   Benyújtó: ____________________

Magyar Államkincstár
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E. A. - Ht 4.

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
El rehozott kiadások

... év … hó

(millió forint)

Gyógyító-megel z
ellátás

Gyógyszertámogatás

13. havi illetményrész, 
munkabér, illetmény 

el leg
finanszírozási el leg

1 Tárgyhó végéig igényelt el leg

2 Tárgyhónapban igényelt el leg

3
Tárgyhónapot megel z  hónap végéig 
igénybe vett el leg

4
Tárgyhónapot megel z  hónap végéig 
visszapótolt el leg

5 Tárgyhavi el leg visszapótlás

6=2+3-4-5 Vissza nem pótolt el leg

Budapest, …

Benyújtó: ____________________

Megnevezés Egyéb Összesen
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E. A. - Ht 5.

  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Összevont szakellátás alábontása
... év ...hó

(millió forint)

1 Megel z  hónap végéig tervezett kiadás

2 Tárgyhóra tervezett kiadás

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett 
kiadás / 3 = 1 + 2 /

4
El z  hónap végéig elszámolt tényleges 
kiadás (MÁK tölti ki) 

5 Éves el irányzat

6
Kiadás a tárgyhó végéig/éves el irányzat
% (MÁK tölti ki)

Budapest, … Benyújtó: _________________

Megnevezés

Összevont szakellátás

Összesen

Ebb l:

Járóbeteg
szakellátás

CT, MRI
Aktív fekv beteg

szakellátás

Krónikus
fekv beteg
szakellátás

Extrafinanszírozá
s

Speciális
finanszírozású

fekv beteg ellátás
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NY.A.-Ht.1.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Nem az Alapot 

Egészségbiztosítási
Alapból

Közp.
Költségvetésb l

Egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Budapest, … Benyújtó:

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
 Bevételek
… év ... hó

Naptári napok Járulék-bevételek
Központi

költségvetési
hozzájárulások

Nyugdíjbiztosítási
tevékenységgel
kapcs. egyéb 

bevételek

Vagyongazd.
kapcs. bevételek

Bevételek
összesen

Nyugellátások
fedezetére E. 
Alaptól átvett 
pénzeszköz

Tárgyhó össz.

terhel  ellátások megtérítése

M ködési célú 
bevételek

Ny. Alap bevételei 
összesen

______________________
ONYF



2008/33.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1545
NY.A.-Ht.2.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Nem az Alapot 

Egészségbiztosítási
Alapból

Közp. Költségvetésb l Egyéb 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

Budapest, … Benyújtó:

Tárgyhó össz.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások
… év ... hó

Naptári napok Nyugellátások Egyéb kiadások
M ködési célú 

kiadások
Ny. Alap kiadásai 

összesen

______________________
ONYF

Vagyongazd. kapcs. 
kiadások

terhel  ellátások kiadásai

Kiadások összesen
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   Magyar Államkincstár NY.A.-Ht.3

(millió forint)

term föld életjáradék vagyoni életjáradék

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I-XII. hó összesen:

20. . évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

Budapest, …

Benyújtó:

Összesen

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Egyéb forrásból finanszírozott ellátások 

 kiadásainak megtérítése
… év

MNV Zrt. által finanszírozott
Munkáltatói
befizetésb l

korengedményes
Megtérítés id pontja

Hadigondozottak
Közalapítványa által 

finanszírozott járadék
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NY.A.-Ht.4.

  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások

Megtérítés id pontja Rokk. járadék
Megvált. m.kép. 

járadéka
Egészség-

károsod. járadék
Bányászok

koreng. nyugdíja
Mez gazd.

járadék
Polit. rehab. és 
más ny. kieg.

Házastársi pótlék
Egyéb

támogatások
Pénzbeli
kárpótlás

1947. Párizsi 
Békeszerz.ered

kárpótlás

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I-XII. hó összesen:

20... évi el irányzat

Elt.az el irányzattól:

Budapest, … Benyújtó: 

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Költségvetési forrásból finanszírozott ellátások 

kiadásainak megtérítése
... év 

Ellátások
összesen

____________________

ONYF
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NY.A.-Ht.5.
  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Ebb l:

Politikai
rehabilitáltak

nyugdíj
kiegészítése

Kitüntetésekhez,
címekhez kötött 

pótlékok

Tudományos
fokozattal

rendelkez k
nyugdíj

kiegészítése

Nemzeti
gondozotti
ellátások

Nemzeti
helytállásért

elnevezés  pótlék

Egyes nyugdíjjogi 
hátrányok
enyhítése

Egyes m vészeti
tevékenységet

folytatók öregségi 
korhatár el tti

nyugdíja

Kiváló és érdemes 
m vészek,

népm vészet
mesterei járadéka 

Egyes, tartós 
id tartamú

szabadság elvonást 
elszenv. részére 

járó juttatás

Polgármesterek
nyugdíja és 

közszolgálati
járadéka

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Budapest, … Benyújtó:

ONYF

Megtérítés
id pontja

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

Összesen

____________________

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések alábontása

… év ... hó



Kitöltési útmutató az NY FIN 01–04. és NY.A.-Ht.1–5. számú ûrlapokhoz

1. Általános tudnivalók

– Az adatlapokat az év elsõ 11 hónapjában egész számokban milliós nagyságrendben kell kitölteni az NY FIN-04,
NYA-Ht.4 adatlapok kivételével. December hónapra vonatkozóan a tervdokumentációt egy tizedes pontossággal, a ke-
rekítés szabályainak figyelembevételével kell kitölteni.

– A finanszírozási terv adatlapjainak fejlécében az aktuális hónap kerül megjelölésre.
– Az NY FIN jelölésû adatlapok az ún. fõtáblák, a bevételek, a kiadások és a likviditás tervezésére szolgálnak. A fõ-

táblák kerülnek jóváhagyásra.
– Az NY.A.-Ht. jelölésû adatlapok az ún. háttér táblák a bevételek és kiadások finanszírozási napokra történõ bontá-

sát, az egyéb és a költségvetési forrásból finanszírozott ellátások megtérítésének havi ütemezését tartalmazzák.
– A terv egy példányát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) aláírásával visszaigazolja a Nyugdíjbizto-

sítási Alap részére.
– A terv hóközi módosítását a módosult fõtáblákra és az érintett háttértáblákra vonatkozóan jóváhagyásra a PM szak-

fõosztályára kell megküldeni.

2. Az adatlapok adatai

NY FIN-01. Nyugdíjbiztosítási Alap likviditásának tervezése a finanszírozási terv hónapjában
A napi bontásban készült bevételi (NY.A.-Ht.1.) és kiadási ( NY.A.-Ht.2.) táblázatok napi összesen sorainak e tábla

bevételi-kiadási adataival kell megegyezniük. A „Napi likviditás (+/–)” a „Bevétel”-ek és a „Kiadás”-ok különbözete.
Ha az eredmény negatív hitel igénybevétel, ha pozitív visszatörlesztés történik. Az adatlapot „tárgyhót megelõzõ hóvégi
egyenleg” halmozott tényadatával, valamint az ebbõl számított napi hitel/betét állományi adatokkal a visszaigazolás al-
kalmával a Kincstár egészíti ki. A betétállomány (+), a hitelállomány (–) elõjel alkalmazásával kerül kitöltésre.

NY FIN-02. Bevételek
Az 1. sor „Elõzõ hónap végéig visszaigazolt elõirányzat” a tárgyhónapot megelõzõ hónapig a Kincstár által visszaiga-

zolt összegeket tartalmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Tárgyhavi tervezett bevétel” az aktuális hónap várható bevételét tartalmazza. Ez az összeg meg kell egyez-

zen a napi bontásban készült bevételi háttértáblázat (NY.A.-Ht.1.) tárgyhó összesen sorával.
A 3. a „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” sorba a megelõzõ hónap végéig jóváhagyott és a tárgyhavi

tervezett sor együttes összege kerül.
A 4. sor „Havi elõirányzat” számított adatsor. A költségvetésben szereplõ bevételek éves elõirányzatának 1/12-ét kell

kimutatni a „központi költségvetési hozzájárulások” oszlop kivételével. Ennél az adatnál a megtérítés ütemezésének
költségvetési törvény szerinti elõírása figyelembevételével kitöltött NY FIN 04. adatlap aktuális havi megtérítése
alapján kell meghatározni a havi elõirányzatot.

Az 5. „Idõarányos elõirányzat” sor is számított adat. A havi elõirányzat szorozva a hónapok számával. A „központi
költségvetési hozzájárulások” jogcím idõarányos elõirányzatának meghatározásánál az elõzõek szerint számított
megtérítést kell figyelembe venni.

A 6–7. sor a havi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 8. sor „Éves elõirányzat” a költségvetésben szereplõ éves bevétel.
A „központi költségvetési hozzájárulások” oszlop az NY FIN 04. adatlap aktuális havi jóváhagyott összegét tartal-

mazza az ellátások utáni költségtérítés kivételével.
A „mûködési célú bevételek” oszlopnak a saját bevétel mellett tartalmaznia kell az NY FIN-04. adatlap aktuális havi

jóváhagyott „Ellátások utáni költségtérítés” összegét is.
A „Nem az Alapot terhelõ ellátások megtérítése” oszlopban kell feltüntetni az Egészségbiztosítási Alappal történõ el-

számolás bevételét, a költségvetési és egyéb forrásból finanszírozott ellátások megtérítésének ( NY.A.-Ht.3., 4. adatlap)
aktuális havi összesen sorából számított együttes összeget.

NY FIN-03. Kiadások
Az 1. sor „Elõzõ hónap végéig visszaigazolt elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónapig jóváhagyott elõirányza-

tot tartalmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Tárgyhavi tervezett kiadás” az aktuális hónap tervezett kiadásait tartalmazza. Ez az összeg meg kell egyez-

zen az NYA.-Ht.2. finanszírozási naponkénti bontásban készült kiadási táblázat tárgyhó összesen adatával.
A 3. sorba „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” a megelõzõ hónap végéig jóváhagyott és a tárgyhavi

tervezett kiadás sor együttes összege kerül.
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A 4. sor „Havi elõirányzat” számított adatsor. A költségvetésben szereplõ kiadások éves elõirányzatának 1/12-e. A
nyugellátások oszlopban a – Tizenharmadik havi nyugdíj elõirányzatát- a kifizetés ütemezésére vonatkozó jogszabály
figyelembevételével kell meghatározni.

Az 5. „Idõarányos elõirányzat” sor is számított adat. A havi elõirányzat szorozva a hónapok számával. A „Nyugellátá-
sok” oszlop idõarányos elõirányzatának meghatározásánál a tizenharmadik havi nyugdíj elõirányzatát csak a jogszabály
szerinti kifizetés hónapjaiban kell figyelembe venni.

A 6–7. sor a havi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 8. sor „Éves elõirányzat” a költségvetésben szereplõ éves kiadás.
A „Nem az Alapot terhelõ ellátások kiadásai” oszlopában kell megtervezni az Egészségbiztosítási Alapot terhelõ, a

költségvetési és az egyéb forrásból finanszírozott ellátási kiadások várható összegét.
NY FIN-04. Központi költségvetési hozzájárulások
A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételének éves finanszírozási tervét a megtérítés idõpontjainak megjelö-

lésével a tárgyévet megelõzõ hó 25-ig kell benyújtani pénzügyminiszteri jóváhagyásra. A megtérítések összegét a támo-
gatás utalásának költségvetési törvény szerinti elõírása alapján kell meghatározni.

A tervet az év során módosítani kell, ha azt jogszabályi változás indokolja. Módosításkor a bizonylatot folyamatos
sorszámmal kell ellátni.

NY.A.-Ht.1. Bevételek
A háttértábla az NY FIN-02 bevételek elnevezésû fõtábla tárgyhavi bevételek sorának finanszírozási napokra történõ

bontását tartalmazza.
NY.A.-Ht.2. Kiadások
A háttértábla az NY FIN-03 kiadások elnevezésû fõtábla tárgyhavi kiadások sorának finanszírozási napokra történõ

bontását tartalmazza.
NY.A.-Ht.3. Egyéb forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítése
A háttértábla az Egyéb forrásból finanszírozott ellátások megtérítésének forrásonkénti havi várható ütemezését

tartalmazza.
NY.A.-Ht.4. Költségvetési forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítése
A költségvetési forrásból finanszírozott ellátások éves várható elszámolásának ütemezését tartalmazza havi bontás-

ban, melyet a január havi tervdokumentációval együtt kell benyújtani. A tervet az év során folyamatosan módosítani
szükséges a pénzügyi folyamatok alakulásának megfelelõen. Az elszámolt idõszakra vonatkozóan a tényleges térítés
összegét kell a táblában szerepeltetni.

NY.A.-Ht.5. Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések alábontása
A háttértábla a költségvetési forrásból finanszírozott, politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések jogcímcso-

portra vonatkozóan tartalmaz további információt. A részletezés a vonatkozó jogszabályok alapján megállapított ellátá-
sok összegét tartalmazza havi bontásban. Az elszámolt idõszakra vonatkozóan havonta, az ellátások tényleges
megtérítésének összegét kell szerepeltetni a háttértáblában.
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 MPA FIN-01

                                 E*

Magyar Államkincstár M**

A Munkaer piaci Alap tervezett likviditása

 20...  év  .... negyedév

(millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg

I.
II.
III.

I. negyedév együtt 
IV.
V.
VI.

II. negyedév együtt 
VII.
VIII.
IX.

III. negyedév együtt 
X.
XI.
XII.

IV. negyedév együtt 

Budapest, 20…………

Benyújtó: Jóváhagyó:
Alapkezel Pénzügyminisztérium

Ellen rizte:
Magyar Államkincstár

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

Bevétel Kiadás Egyenleg

...   havi teljesítés 

...   havi teljesítés / finansz. 
terv (%)

E*:  eredeti finanszírozási terv
M**:  módosított finanszírozási terv
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MPA FIN - 02

E*
Magyar Államkincstár M**

Munkaer piaci Alap finanszírozási terve
Bevételek  20...  év  .... negyedév

                        (millió forint)

Tervezett id szak
Munkaadói

járulék
Munkavállalói

járulék
Vállalkozói

járulék

TÁMOP
intézkedések

bevételei

Területi egyéb 
bevétel

Központi egyéb 
bevétel

Szakképzési és 
feln ttképzési
egyéb bevétel

Rehabilitációs
hozzájárulás

Rehabilitációs célú 
munkahelyteremt

támogatás törlesztése

Szakképzési
hozzájárulás

Bérgarancia
támogatás
törlesztése

Összesen

1
Tárgy negyedév els  hónapjában 
tervezett bevételek

2
Tárgy negyedév második
hónapjában tervezett bevételek

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapjában tervezett bevételek

4
Tárgy negyedévben tervezett 
bevételek együtt

5
El z  negyedév/ negyedévekben 
tervezett bevétel

6
El z  negyedév/ negyedévekben 
tényleges bevétel

7 Éves el irányzat

8
Bevétel a tárgynegyedév végéig / 
éves el irányzat (%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9 ...   havi teljesítés

10
…   havi teljesítés és finanszírozási 
terv aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l
engedélyezte: ellen rizte:

20…  év …   hó…  nap

E*:  eredeti finanszírozási terv
M**:  módosított finanszírozási terv

PH
20…  év …  hó…  nap 20…  év …  hó…  nap

Alapkezel  cégszer  aláírása: Pénzügyminisztérium részér l

PH PH
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MPA FIN - 03

               E*
M**

Magyar Államkincstár
Munkaer piaci Alap finanszírozási terve

Kiadások  20...  év  .... negyedév

Oldal:      2/1

                        (millió forint)

1
Tárgy negyedév els
hónapjában tervezett 
kiadások

2
Tárgy negyedév második 
hónapjában tervezett 
kiadások

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapjában tervezett 
kiadások

4
Tárgy negyedévben tervezett 
kiadások együtt

5
El z  negyedév/ 
negyedévekben tervezett
kiadás

6
El z  negyedév/ 
negyedévekben tényleges
kiadás

7 Éves el irányzat

8
Kiadás a tárgynegyedév
végéig / éves el irányzat
(%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9     ...   havi teljesítés

10
    … havi teljesítés és
finanszírozási terv aránya 
(%)

Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte: ellen rizte:

20….  év ….  hó….  nap

E*:  eredeti finanszírozási terv
M**:  módosított finanszírozási terv

PHPHPH

Alapkezel  cégszer  aláírása:

20….  év ….  hó…  .nap

Vállalkozói
járadék

Összesen
Szakképzési és 
feln ttképzési

célú kifizetések 

Alkalmazkodóképesség
EU-s

társfinanszírozása

Rehabilitációs célú 
munkahelyteremt

támogatás

Álláskeresési
támogatások

TÁMOP 1.1 
Munkaer piaci

szolgáltatások és 
támogatások

TÁMOP 1.2 
Foglalkoztatást

ösztönz
normatív

támogatások

Társadalmi
párbeszéd
programok

Járulékkedvezmény
megtérítés

Tervezett id sazk
Foglalkoztatási és 

képzési
támogatások

Foglalkoztathatóság
EU-s

társfinanszírozása

Közmunka céljára 
pénzeszköz

átadás

Pénzügyminisztérium részér l

20….  év ….  hó….  nap
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MPA FIN - 03

                      E*
M**

Magyar Államkincstár
Munkaer piaci Alap finanszírozási terve

Kiadások  20...  év  .... negyedév

Oldal:          2/2

                        (millió forint)

Áthozat:

2/1 oldal 

összesen

1
Tárgy negyedév els
hónapjában tervezett 
kiadások

2
Tárgy negyedév második 
hónapjában tervezett 
kiadások

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapjában tervezett 
kiadások

4
Tárgy negyedévben tervezett 
kiadások együtt

5
El z  negyedév/ 
negyedévekben tervezett
kiadás

6
El z  negyedév/ 
negyedévekben tényleges
kiadás

7 Éves el irányzat

8
Kiadás a tárgynegyedév 
végéig/ éves el irányzat   (%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9     ...   havi teljesítés

10
    … havi teljesítés és
finanszírozási terv aránya 
(%)

Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte: ellen rizte:
PH

20….  év ….  hó….  nap

E*:  eredeti finanszírozási terv
M**:  módosított finanszírozási terv

PHPH

Mindösszesen
Megváltozott

mukakép. személyek 
foglalk. támogatása

Egyéb
költségvetési

befizetés

Pénzügyminisztérium részér l

20….  év ….  hó….  nap

OMMF-nek
pénzeszköz

átadás

NSZFI-nek
pénzeszköz

átadás

OFA-nak
pénzeszköz

átadás
Tranzakciós díj 

Az alapkezel nek
átadott

pénzeszköz

ÁFSZ-nek átadott 
pénzeszköz

ÁFSZ fejlesztési 
program

ÁFSZ
központosított

kerete

NY. Alapnak 
átadás

Bérgarancia
kifizetések

Tervezett id szak

Alapkezel  cégszer  aláírása:

20….  év ….  hó…  .nap

Jövedelempótló
támogatás
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KIA-FIN-01
                  E*

M**
Magyar Államkincstár

                       (millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg
Költségvetési támogatás

I.
II.
III.

I. negyedév együtt 
IV.
V.
VI.

II. negyedév együtt 
VII.
VIII.
IX.

III. negyedév együtt 
X.
XI.
XII.

IV. negyedév együtt 
Éves el itányzat

Budapest, 20…………

               Benyújtó:   Jóváhagyó:
Alapkezel Pénzügyminisztérium

  Ellen rizte:
Magyar Államkincstár

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

Bevétel Kiadás Egyenleg

…   havi teljesítés 

...   havi telj. / finansz. 
terv  (%)

E*:  eredeti finanszírozási terv
M**:  módosított finanszírozási terv

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve
 20...  év  .... negyedév
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KIA-FIN-02

                     E*

Magyar Államkincstár M**

(millió forint)

Tervezett id szak Innovációs járulék
Költségvetési

támogatás

Visszterhes
támogatások
törlesztései

Egyéb bevétel Bevétel összesen

1 Tárgy negyedév els hónapja

2 Tárgy negyedév második hónapja

3 Tárgy negyedév harmadik hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5 El z  negyedév/ negyedévek tervadata

6 El z  negyedév/ negyedévek teljesítése

7 Éves el irányzat

8 El irányzat felhasználás %-ban (4+6 / 7*100)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9 ... havi teljesítés

10
... havi teljesítés és finanszírozási terv aránya
(%)

Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte: ellen rizte:

 20….év ….hó….nap

E*:  eredeti finanszírozási terv
M**:  módosított finanszírozási terv

PH

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve

Bevételek

   20….év ….negyedév

 20….év ….hó….nap

Alapkezel  cégszer  aláírása:

PH

20….év ….hó….nap

Pénzügyminisztérium részér l

PH



2008/33.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1557
KIA-FIN-03

               E*
Magyar Államkincstár M**

(millió forint)

Tervezett id szak
Hazai innováció 

támogatása

Nemzetközi
együttm ködésben

megvalósuló
innováció támogatása

Tud. és tehn. 
attasék

munkájának
támogatása

Nemzeti
Kutatásnyilv.

Rendszer
támogatása

Tudomány-és
Techn.T.

T.munkájának
támogatása

Alapkezel nek
átadott

pénzeszköz

Új fejlesztési 
tervekre való 
felkészülés,

értékelés

Európai Szén- és 
Acélipari

Kutatási Alap 
magyar

hozzájárulása

Kiadás összesen

1 Tárgy negyedév els hónapja

2 Tárgy negyedév második hónapja

3 Tárgy negyedév harmadik hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5
El z  negyedév/ negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/ negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

8
El irányzat felhasználás %-ban (4+6 / 
7*100)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9 ... havi teljesítés

10
... havi teljesítés és finanszírozási 
terv aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte: ellen rizte:

 20….év ….hó….nap

E*:  eredeti finanszírozási terv
M**:  módosított finanszírozási terv

                                      Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve
                 Kiadások

             20….év …. negyedév

Alapkezel  cégszer  aláírása: Pénzügyminisztérium részér l

20….év ….hó….nap  20….év ….hó….nap

PH PHPH
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[12/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Munkaerõpiaci Alap bevételek és kiadások elõirányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dátum: E Ft
Bevételek Elõirányzat Teljesítés Telj. %

Munkaadói járulék

Munkavállalói járulék

Vállalkozói járulék

TÁMOP intézkedések bevételei

Egyéb bevétel
Területi egyéb bevétel
Központi egyéb bevétel
Szakképzési és felnõttképzési egyéb bevétel

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs célú munkahelyteremtõ támogatás törlesztése

Szakképzési hozzájárulás

Bérgarancia támogatás törlesztése
Pénzmaradvány igénybevétel
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL
Képzési Alaprész befizetõre nem azonosított bevétel
Költségvetési bevétel
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Bevételi forgalom összesen

Nyitóegyenleg
Elõirányzat-felhasználási keret átvétel

Kiadások

Aktív támogatások
Foglalkoztatási és képzési támogatások
Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása
Közmunka céljára pénzeszköz átadás
Munkaerõpiaci szolgáltatások és támogatások (TÁMOP)
Foglalkoztatást ösztönzõ normatív támogatások (TÁMOP)
Társadalmi párbeszéd programok
Járulékkedvezmény megtérítés

Szakképzési és felnõttképzési támogatások
Szakképzési és felnõttképzési célú kifizetések
Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása

Rehabilitációs célú munkahelyteremtõ támogatás
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Passzív kiadások
Álláskeresési támogatások
Vállalkozói járadék
Jövedelempótló támogatás
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás

Bérgarancia kifizetések

Mûködtetési célú kifizetések
Az Alapkezelõnek átadott pénzeszköz
ÁFSZ-nek átadott pénzeszköz
ÁFSZ fejlesztési program
ÁFSZ központosított kerete
OMMF-nek pénzeszközátadás
NSZFI-nek pénzeszközátadás
OFA-nak pénzeszközátadás
Tranzakciós díj

Költségvetési befizetés
Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának tám.
Egyéb költségvetési befizetés

Költségvetési kiadás
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás

Kiadási forgalom összesen

Záróegyenleg
Elõirányzat-felhasználási keret átadás
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15. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[12/b. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételek és kiadások elõirányzatának és teljesítésének
alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dátum: E Ft
Bevételek Elõirányzat Teljesítés Telj. %

Nukleáris létesítmények befizetése
Paksi Atomerõmû Rt.

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

Költségvetési támogatás

Egyéb bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL
Költségvetési bevétel
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Bevételi forgalom összesen

Nyitóegyenleg

Kiadások

Kis és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének elõkészítése
Kis és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének elõkészítése
Püspökszilágyi RHFT beruházásai

Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése, felújítása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése

Nukleáris létesítmények leszerelésének elõkészítése
Paksi Atomerõmû leszerelésének elõkészítése

Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai

Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatása

Alapkezelõnek mûködési célra

Költségvetési kiadás
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás

Kiadási forgalom összesen

Záróegyenleg
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16. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[12/c. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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ADATSZOLGÁLTATÁS

a Nyugdíjbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésér l

….…... év ………..……..  hó

(adatok ezer Ft-ban)

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés

B E V É T E L E K

1. Nyugdíjbiztosítási járulék bevétel

2. Magánnyugdíjpénztárak átutalásai

3. Megállapodás alapján fizet k járulékai

4. Közteherjegy után befolyt járulék

5. Fegyveres testületek kedvezményes nyugell. kiadásaihoz hozzájárulás

6. MPA által Start kártya kiegészítés

7. Korkedvezmény-biztosítási járulék

8. Késedelmi pótlék, bírság

9. Járulékbevételek és hozzájárulások összesen (1-8.)

10. GYES,GYED,GYET-ben,rehab.járadékban részes.utáni közp.kv-i. térít.

11. Magánny.pénztárba átlép k miatti járulék-kiesés pótlására kv-i tám.

12. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás

13. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz

14. Központi költségvetési hozzájárulások összesen (10-13.)

15. Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

16. NYB. költségvetési szervek befizetése

17. M ködési el irányzat-maradvány átvétele

18. NYB. tevékenység egyéb bevételei összesen (15-17.)

19. Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz

20. Vagyongazdálkodás bevétele

21. M ködési célú bevételek

22. NY. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN 

K I A D Á S O K

23. Nyugellátások

 - ebb l 13. havi nyugdíj

24. Felmerülési helyre el nem számolt nyugellátások (hóközi)

25. Nyugellátások összesen (23-24.)

26. Postaköltség

27. Egyéb ellátási kiadások

28. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai összesen (26-27.)

29. Vagyongazdálkodás kiadása

30. M ködésre fordított kiadások

31. NY. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

32. NY. ALAP EGYENLEGE (bevétel-kiadás)

Nem az alapból finanszírozott ellátások

Bevételek

33. Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatás

34. Pénzbeli kárpótlás

35. Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás

36. MNV Zrt.által finaszírozott term föld életjáradék

37. MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék

38. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás

39. Munk. befiz.-b l koreng. nyugdíj tárgyévi bevétel

40. E. Alapból finanszírozott ellátások megtérítései

Sorsz. Jogcím
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41. Nem az alapból fin. ellátások megtérítései összesen (33-40.)
Kiadások

42. Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatás

43. Pénzbeli kárpótlás

44. Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás

45. MNV Zrt.által finaszírozott term föld életjáradék

46. MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék

47. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás

48. Munkáltatói befizetésb l korengedményes nyugdíj tárgyévi kiadás

49. E. Alapból finanszírozott ellátások

50. Nem az alapból fin. ellátások kiadásai összesen (42-49.)

51. Nem az alapból fin. ellátások tárgyévi egyenlege (41- 50.)

52. Nem az alapot terhel  ellátások el z  évi elszámolásai (bevétel-kiadás)

53. Munk. befiz.-b l koreng. nyugdíj következ  évi forrás változása

Egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolások

54. Ellátási szektor nem azonosított bevétele

55. Ellátási szektor egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

56. M ködési szektor nem azonosított bevételei

57. M ködési szektor passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

58. Egyéb elszámolások összesen (54-57.)

59. NY.ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI EGYENLEGE (32+51+52+53+58.)

60. NY.ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

61. NEM TB. ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

62. Ellátási szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állománya

63. Ny. Alap kincstári számláinak hó végi záró - éves nyitó állománya

64. M ködési szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állománya

65. Pénzforgalom egyeztetése (59+60+61-62-63-64.)

…………..………., ……….. év …….……….................. hó …….......... nap

P.H.
................................................

cégszer  aláírás



17. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[12/d. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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ADATSZOLGÁLTATÁS

az Egészségbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésér l

….…... év ………..……..  hó

(adatok ezer Ft-ban)

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés

B E V É T E L E K

1. Egészségbiztosítási járulék bevétel
2. Megállapodás alapján fizet k járulékai
3. Munkáltatói táppénz hozzájárulás
4. Közteherjegy után befolyt járulék
5. MPA által Start kártya kiegészítés
6. Egészségügyi hozzájárulás
7. Késedelmi pótlék, bírság
8. Járulékbevételek és hozzájárulások összesen (1-7.)
9. Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
10. Eü.feladatok ellátásával kapcs. közp. kv.-i hozzájárulás
11. Központi költségvetésb l járulék címen átvett pénzeszköz
12. GYED folyósítás kiad.nak részleges megtérítése a közp. kv.-b l
13. Központi költségvetési hozzájárulások összesen (9-12.)
14. Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
15. Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
16. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
17. Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
18. Folyamatos gyógyszerellátást bizt. gy.gyártói és forgalmazói befiz.
19. Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései összesen (17-18.)

20. EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
21. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
22. Nemzetközi egyezményb l ered  ell. megtér. összesen (20-21.)

23. Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
24. Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel
25. EB. költségvetési szervek befizetése
26. M ködési el irányzat-maradvány átvétele
27. EB. tevékenység egyéb bevételei összesen (14-16.+19+22-26.)
28. Vagyongazdálkodás bevétele
29. M ködési célú bevételek
30. E. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN 

K I A D Á S O K

31. Terhességi-gyermekágyi segély
32. Táppénz
33. Külföldi gyógykezelés
34. Egyszeri segély
35. Baleseti és kártérítési járadék
36. Gyermekgondozási díj
37. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai összesen (31-36.)
38. Gyógyító-megel z  ellátás jogcímre el nem számolt kiadása
39. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
40. Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
41. Fogászati ellátás
42. Gondozóintézeti gondozás
43. Betegszállítás és orvosi rendelvény  halottszállítás
44. M vesekezelés
45. Otthoni szakápolás
46. M ködési költségel leg
47. Célel irányzatok
48. Mentés
49. Laboratóriumi ellátás
50. Összevont szakellátás
51. Céltartalék
52. Gyógyító-megel z  ellátás összesen (38-51.)

53. Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
54. Anyatej-ellátás
55. Gyógyszertámogatás kiadásai
56. Speciális beszerzés  gyógyszerkiadás
57. Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék

58. Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása
59. Gyógyszertámogatás el leg
60. Gyógyszertámogatás összesen (55-59.)

61. Kötszertámogatás

Sorsz. Jogcím
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62. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
63. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 
64. Gyógyászati segédeszköz támogatás összesen (61-63.)

65. Utazási költségtérítés
66. EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
67. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
68. Külföldi sürg sségi gyógykezelés
69. Nemzetközi egyezményb l ered  ell. kiadásai összesen (66-68.)

70. Természetbeni ellátások összesen (52-54.+60+64+65+69)
71. Kifizet helyeket megillet  költségtérítés
72. Postaköltség
73. Egyéb kiadások
74. Orvosspecifikus vények
75. Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási kül. rendezése
76. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai összesen (71-75.)
77. Vagyongazdálkodás kiadása
78. M ködésre fordított kiadások
79. Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz
80. E.Alap céltartalék
81. E. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

82. E. ALAP EGYENLEGE (bevétel-kiadás)

Nem az alapból finanszírozott ellátások

Bevételek

83. Közgyógyellátás megtérítése
84. Szervadományozással kapcsolatos kiadások megtérítése
85. Közgyógyellátás önkormányzati megtérítése
86. Hadigondozotti közgyógyellátás megtérítése
87. IRM BÁH által finanszírozott eü. ellátás  kiadásainak megtérítése
88. Határon túli magyarok mo-i egészségügyi ellátásának támogatása
89. Nem az alapból fin. ellátások megtérítései összesen (83-88.)

Kiadások

90. Közgyógyellátás
91. Szervadományozással kapcsolatos kiadások
92. Önkormányzatok által fin. közgyógyellátás kiadása
93. Hadigondozotti közgyógyellátás kiadása
94. IRM BÁH által finanszírozott eü. ellátás  kiadásai
95. Határon túli magyarok mo-i egészségügyi ellátása
96. Nem az alapból fin. ellátások kiadásai összesen (90-95.)
97. Nem az alapból fin. ellátások tárgyévi egyenlege (89-96.)
98. Nem az alapot terhel  ellátások el z  évi elszámolásai (bev.-kiad.)

Egyéb és a passzív-aktív pénzügyi elszámolások

99. Ellátási szektor nem azonosított bevétele
100. Ellátási el legek kiadása
101. Ellátási szektor egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolásai
102. M ködés nem azonosított bevételei
103. M ködés passzív-aktív pénzügyi elszámolásai
104. Egyéb elszámolások összesen (99-100+101+102+103.)

105. E. ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI EGYENLEGE (82+97+98+104.)

106. E. ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

107. NEM TB. ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

108. Ellátási szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állománya

109. E. Alap kincstári számláinak hó végi záró - éves nyitó állománya
110. M ködési szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állomány

111. Pénzforgalom egyeztetése (105+106+107-108-109-110.)

…………..………., ……….. év …….……….................. hó …….......... nap

P.H.
................................................

cégszer  aláírás



18. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[12/e. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételek és kiadások
elõirányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dátum: E Ft
Bevételek Elõirányzat Teljesítés Telj. %

Rendszeres befizetés

Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok

Költségvetési támogatás

Egyéb bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL
Költségvetési bevétel
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Bevételi forgalom összesen

Nyitóegyenleg

Kiadások

Káreseménnyel összefüggõ kártalanítás kifizetése

Mûködési kiadások

Költségvetési kiadás
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Kiadási forgalom összesen

Záróegyenleg
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19. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[12/f. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételek és kiadások elõirányzatának
és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dátum: E Ft
Bevételek Elõirányzat Teljesítés Telj. %

Innovációs járulék

Költségvetési támogatás

Visszterhes támogatások törlesztései

Egyéb bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL
Költségvetési bevétel
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Bevételi forgalom összesen

Nyitóegyenleg

Kiadások

Hazai innováció támogatása

Nemzetközi együttmûködésben megvalósuló innováció támogatása

Tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása

Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása

Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának
támogatása

Alapkezelõnek átadott pénzeszköz

Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása

Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulása

Költségvetési kiadás
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Kiadási forgalom összesen

Záróegyenleg
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20. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[12/g. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Szülõföld Alap bevételek és kiadások elõirányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dátum: E Ft
Bevételek Elõirányzat Teljesítés Telj. %

Önkéntes befizetések, adományok

Költségvetési támogatás
Adomány-kiegészítés
SZJA 1%-a

Egyéb bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL
Költségvetési bevétel
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Bevételi forgalom összesen

Nyitóegyenleg

Kiadások

Alapból nyújtott támogatás
Egyéb támogatások

Alapkezelõ mûködési költségei

Egyéb kiadás

Költségvetési kiadás
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Kiadási forgalom összesen

Záróegyenleg
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21. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[12/h. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Nemzeti Kulturális Alap bevételek és kiadások elõirányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dátum: E Ft
Bevételek Elõirányzat Teljesítés Telj. %

Kulturális járulék

Egyéb bevételek
Átvett pénzeszközök

Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok és természetes személyek befizetései
Különféle egyéb bevétel

Pénzmaradvány igénybevétel
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL
Költségvetési bevétel
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
Bevételi forgalom összesen

Nyitóegyenleg

Kiadások

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének,
terjesztésének támogatása

Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása

Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása

Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása

Épített örökség, építõmûvészet támogatása

Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek
támogatása

Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás

Nemzetközi tagdíjak

Mûködési kiadások

Költségvetési kiadás
Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
Kiadási forgalom összesen

Záróegyenleg
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22. számú melléklet a 4/2008. (II. 29.) PM rendelethez

[1/h. számú melléklet kitöltési útmutatója a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

Kitöltési útmutató
Az „Átutalást elõzetesen bejelentõ lap” elnevezésû ûrlaphoz*

Az ûrlap használatára a 7. § (1) bekezdésében szereplõ átutalások elõzetes bejelentéséhez van szükség. Az adatszol-
gáltatást külön felhívás nélkül, elektronikus úton a nagyosszegu@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kell teljesíteni.

Ûrlap adatai:
1. Bizonylat sorszáma: a Kincstárhoz benyújtott átutalást elõzetesen bejelentõ lapok számlatulajdonos általi éven

belüli folyamatos sorszámozására szolgál.
2. Számlatulajdonos neve: az átutalást bejelentõ fejezet, intézmény nevének feltüntetésére szolgál.
3. Számlaszám: az átutalást bejelentõ intézményi, fejezeti kezelésû számlaszáma (1–24 pozíció)
4. Átutalandó összeg: az átutalás összege egész számokban forintban kifejezve.
5. Esedékesség idõpontja: a terhelés tervezett idõpontja (deviza átutalás esetében – értéknaptól függetlenül – ez a

megbízás MNB-be történõ továbbításának napja, alapesetben a Kincstárba történõ benyújtást követõ nap).
6. Törvényi sor azonosítója, neve: az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.)

PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám (csak fejezeti kezelésû elõirányzat terhére tör-
ténõ átutalásnál kell kitölteni) és a törvényi sor nevének feltüntetésére szolgál.

7. Utalás jogcíme/KTK: A hatályos kincstári tranzakciós kódok jegyzékében szereplõ, a számlatípusnál alkalmaz-
ható pénzügyi mûveletek azonosítására szolgáló kincstári tranzakciós kód.

8. Kötelezettségvállalás hivatkozási száma: A kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által – az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló Korm. rendeletben elõírt – bejelentett kötelezettségvállalás, Kincstár részérõl vissza-
igazolt hivatkozási számát kell feltüntetni.
A kötelezettségvállalás bejelentés alól mentesített törvényi sorok, elõirányzatok esetében üresen kell hagyni.

9. Jogosult neve: az átutalás jogosultjának megnevezésére szolgál.
10. Számlaszám: a jogosult számlaszáma.
11. Az átutalási megbízás benyújtásának módja: aláhúzással kell jelölni, hogy az átutalási megbízás papíralapon vagy

elektronikus úton kerül benyújtásra. Ez utóbbi esetben fel kell tüntetni a 3 jegyû „floppys külsõ azonosító számát” is.
12. Az egyeztetésre jogosult neve, telefonszáma, e-mail címe: az átutalás átütemezésére jogosult nevének, telefon-

számának, e-mail címének feltüntetésére szolgál.
13. Dátum: az átutalást elõzetesen bejelentõ lap benyújtásának idõpontja. (Az 500 millió forintot elérõ, de a 2 milliárd

forintot meg nem haladó átutalás esetén a tervezett terhelést megelõzõ 3. munkanap. A 2 milliárd forintot megha-
ladó átutalás esetén a tervezett terhelést megelõzõ 5. munkanap.)

14. Bejelentõ: Az átutalást kérõ Kincstárnál rendelkezésre jogosult nevének feltüntetésére szolgál.

Nem minõsül államháztartáson kívülre irányuló átutalásnak a pénzforgalmi lebonyolítási számlára utalás. Itt a 7. §
(1) bekezdésben foglaltakat a pénzforgalmi lebonyolítási számláról történõ átutalás esetén kell alkalmazni.

Az átutalás átütemezésének idõpontját a Kincstár tölti ki az átutalás átütemezésére jogosult vezetõvel történt egyezte-
tést követõen. Az átütemezést a Kincstár elektronikus úton visszaigazolja. Egyeztetést nem igénylõ esetekben visszaiga-
zolásra nem kerül sor, az átutalás – az egyébként szükséges feltételek fennállása esetén – az átutalási megbízás alapján
teljesítésre kerül.

Az átutalás bárminemû meghiúsulása esetén a bejelentést meg kell ismételni.
A 7. § (1) bekezdésben nevesített összeghatár feletti átutalás elõzetes bejelentésének elmaradása esetén az átutalást a

Kincstár nem teljesíti.

Megjegyzés: * az ûrlap a kincstár honlapjáról az „ugyfelkapcs/nyomtatvanyokurlapok” oldalról letölthetõ
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A szociális és munkaügyi miniszter

1/2008. (II. 29.) SZMM

rendelete

a kollektív szerzõdések bejelentésének

és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló

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

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tör-
vény 41/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján – az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyetértésé-
vel –, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában megállapított feladatkörben eljárva a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

A kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartá-
sának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„1. § A kollektív szerzõdést a foglalkoztatáspolitikáért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a szerzõdést
kötõ felek együttes bejelentése alapján nyilvántartásba ve-
szi.”

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A kollektív szerzõdést kötõ felek bejelentési

kötelezettségüket az erre a célra szolgáló, az 1–5. számú
mellékletekben szereplõ adatlapnak

a) a kitöltésével és a minisztériumba postai úton törté-
nõ megküldésével, vagy

b) a (2) bekezdésben meghatározott módon történõ
elektronikus kitöltésével és bejelentésével (a továbbiak-
ban: elektronikus bejelentés) teljesítik.

(2) Az elektronikus bejelentés teljesítése a minisztérium
honlapján a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rend-
szer keretében mûködõ kollektív szerzõdés elektronikus
nyilvántartórendszeren (a továbbiakban: elektronikus
nyilvántartórendszer) keresztül történik, amelynek hasz-
nálatához a miniszter a kollektív szerzõdést kötõ feleket
belépési azonosító kóddal látja el.

(3) A kollektív szerzõdést kötõ feleket az elektronikus
úton benyújtott kérelmük alapján a miniszter három mun-
kanapon belül elektronikus úton látja el az ideiglenes belé-
pési azonosító kóddal, amely az elektronikus nyilvántartó-
rendszerbe való elsõ belépésre szolgál.

(4) A szerzõdést kötõ felek a végleges belépési azonosí-
tó kódot a kollektív szerzõdés nyilvántartási számával
együtt kapják meg. A belépési azonosító kóddal rendelke-
zõ kollektív szerzõdést kötõ felek ezzel a kóddal tudják
a továbbiakban az elektronikus bejelentést teljesíteni, va-
lamint jogosultak bármikor hozzáférni az általuk kötött
kollektív szerzõdésre vonatkozó elektronikusan bejelen-
tett adatlapokhoz.

(5) A belepési azonosító kód tíz karakterbõl áll, amely a
kollektív szerzõdés nyilvántartási száma mellett véletlen-
szerûen generált betû és szám karaktereket tartalmaz.

(6) A kollektív szerzõdést kötõ felek eltérõ belépési
azonosító kóddal rendelkeznek. A belépési azonosító kó-
dot a kollektív szerzõdésnek a nyilvántartórendszerbõl tör-
ténõ törlésével, illetve valamely szerzõdést kötõ fél meg-
szûnése bejelentésével egyidejûleg törölni kell.”

3. §

A Rendelet a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § Amennyiben az adatlap, illetõleg az Mt.
41/A. §-ának (3) bekezdése alapján letétbe helyezésre be-
nyújtott kollektív szerzõdés hiányosan vagy pontatlanul
tartalmazza a 3. § (2) bekezdésének a)–d) pontjában sze-
replõ adatokat, a minisztérium a kollektív szerzõdést nem
veszi nyilvántartásba.”

4. §

A Rendelet 1–5. számú mellékleteinek helyébe jelen
rendelet 1–5. számú mellékletei lépnek.

5. §

(1) E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. E ren-
delet 1–4. §-a, valamint 1–5. számú melléklete 2008. már-
cius 15-én hatályát veszti.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már nyilvántartásba
vett kollektív szerzõdést kötõ felek az elektronikus beje-
lentéshez szükséges belépési azonosító kódot a rendelet
hatálybalépését követõ negyvenöt napon belül postai úton
kapják meg.

(3) E rendelet 2008. júnuis 1-jén hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet az 1/2008. (II. 29.) SZMM rendelethez

,,1. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez
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BEJELENT  ADATLAP 

munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) 
2008. évben megkötött, módosított vagy megsz nt

kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez,  
illetve törléséhez, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a munkáltatók (gazdálkodó szervezetek), amelyek 2008. évben  
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1406
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet -, illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

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

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

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat

A munkáltató hozzájárul, hogy a KSH a gazdálkodó szervezet létszámadatait a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumnak átadja. A kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy a KSH-tól kapott 
adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt információkat, valamint a letétbe helyezett kollektív szerz dés 
adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, az 
érdekegyeztetéshez és az államigazgatás részére felhasználhassa. 

Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

526-       -1/2008-MKBERF

Melléklet:

KSZ

Megjegyzés: 

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

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1.  A munkáltató (gazdálkodó szervezet) 

 KSH törzsszáma:      cégjegyzékszáma:   -   -    
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

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

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

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

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

5.  A munkáltató több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá tartozik: 

  igen (1); nem (2):

 ha igen, a több munkáltatóra kiterjed  hatályú szerz dés nyilvántartási száma:  

6.  A munkáltatónál alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f

7.  A tárgyévet megel z  év december 31-ei állapot szerint alkalmazásban állók száma  

férfi:      f

n :     f
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2.  Szakszervezetek [folytatás]

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan is be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

g.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

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

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

azonos az Mt-vel (9):

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

3.  Rendelkezés a szerz dés 

a.  megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

b.  felmondásakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

5.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

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

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

6.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

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

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

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

7.  El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére, 

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

8.  Határozott idej  munkaszerz dések megkötésére vonatkozó rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  a szerz dés id tartamának hosszára: van (1); nincs (2):

b.  az összes munkaszerz déshez viszonyított arányára: van (1); nincs (2):

9.  A próbaid : 30 nap alatt (1); 31 nap-3 hónap (2); azonos az Mt-vel [30 nap] (9):

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

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

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

c.  a munkavégzés alóli mentesítés id tartama: a teljes felmondási id vel egyenl  (1);
egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos az Mt-vel 

11.  A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1);

  nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel; (9):

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

a.  ha van, az vonatkozik csak a munkavállalóra (1); csak a munkáltatóra (2); mindkett re (3):

b.  a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

13.  A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):
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14.  A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

a.  ha van, a foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege:

  a létszámcsökkentés nagysága (1); a foglalkoztatás szinten tartása (2);

  a foglalkoztatás b vítése (3); egyéb megállapodás (4):

b.  ha a 14/a. sor 1, a létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke:   ,

15.  Atipikus munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

a.  határozott idej  munkaszerz dés keretében: van (1); nincs (2):

b.  részmunkaid re: van (1); nincs (2):

c.  távmunkára: van (1); nincs (2):

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

a.  több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: van (1); nincs (2):

b.  ha igen, a munkavállalók legnagyobb csoportjára alkalmazott munkaid keret: 

 4 hónapnál kevesebb (1); 4 hónapnál több, de legfeljebb 6 hónap (2); éves (3):

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

17.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

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

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

c.  megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok: van (1); nincs (2):

18.  Pihen napokra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

19.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a mun-

20.  Napi pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

a.  ha a 21. sor igen az együttes id tartama évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

b.  ha a 21. sor nem az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

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

azonos az Mt-vel (9):  

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

azonos az Mt-vel (9):  

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

23.  Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 23. sor igen, a legmagasabb éves mérték: 

 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

24.  Készenléti jelleg  munkakörök meghatározása: van (1); nincs (2):

25.  Az elrendelhet  készenlét legmagasabb havi mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 26. sor igen, a mérték 168 óránál: kevesebb (1); több (2); azonos az Mt-vel (9):

26.  Az elrendelhet  ügyelet legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 26. sor igen, a mérték: 

  200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):
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27.  A munka díjazására vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

28.  Rendelkezés a munkabér kifizetésének 

a.  módjára: van (1); nincs (2):

b.  esedékességére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

29.  Szabadságra vonatkozó szabályok: 

a.  kiadásának rendjére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  pótszabadságra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet

 mértékr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  rendelkezés az esedékesség évét követ  június 30-ig történ  kiadásra: van (1); nincs (2):

30.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

31.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

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

35.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 100 000 alatt (1); 100 000-200 000 között (2);

 200 000-300 000 között (3); 300 000-400 000 között (4); 400 000 felett (5):

36.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2); választható (3):

37.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

38.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

39.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

40.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

41.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

42.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

43.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

44.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

45.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):
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46.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

c.  részvény-opció kedvezményes vásárlása, juttatása: van (1); nincs (2):

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

48.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés 

 fels  határának felemelésére: van (1); nincs (2):

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

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

49.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

50.  Munkaer  kölcsönzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

51.  Külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

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

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

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

a.  rendelkezés az elégséges szolgáltatásról: van (1); nincs (2):

55.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bérmegállapodási elemei 

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

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

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

3.  Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik:     a növelés mértéke %-ban:   ,

      a növelés mértéke %-ban:   ,

      a növelés mértéke %-ban:   ,

Alapbérnövelés 

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

   . . ,

   . . ,

Minimálbér 

5.  A megállapodás szerinti minimálbérhez kapcsolódó id pontok: mértéke: Ft/f /hó

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .         

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám %-ban:     

  vagy: több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés szerinti minimálbérre megállapított 

   szorzószám %-ban:     

 hatálybalépés:         lejárat:        

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám %-ban:     

  vagy: több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés szerinti minimálbérre megállapított 

   szorzószám %-ban:     

Garantált bérminimumok 

6.  Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás  

érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

a.  a 0-2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum: mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,

b.  a legalább 2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum:  mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,

7.  Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás  

érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

a.  a 0-2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum: mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,

b.  a legalább 2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum: mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,

 hatálybalépés:    .   .  lejárat: . .       ,
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ADATLAP

Bértarifa 

8.  A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul:

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

b.  a gazdálkodó szervezetnél kötött kollektív szerz dés szerint a MüM rendelet mellékletében 

 foglaltnál részletesebb csoportokat meghatározó besorolási rendszer:

c.  több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dés részeseként a MüM rendelet mellékle-

 tében foglaltnál eltér  besorolási feltételeket és csoportokat meghatározó besorolási rendszer:

9.  A bértarifa hatálybalépésének id pontja:      .  .  

 a lejárat id pontja:      .  .  
      

BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

Kód Besorolás megnevezése a 6/1992. (VI. 27.) MüM rend. szerint 
létszám

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó)

11 Vezet  I. (f osztályvezet )           

12 Vezet  II. (osztályvezet )           

21 Termelésirányító I. (fels fokú végzettség)           

22 Termelésirányító II. (középfokú végzettség)           

23 Termelésirányító III. (aki nem I., II. végzettség )           

31 Gyakornok I. 0-1 év gyakorlattal (középiskolai végzettség)           

32 Munkatárs I. 1 év feletti gyakorlattal (középiskolai végzettség)           

33 Gyakornok II. 0-1 év gyakorlattal (középisk. végz. és fels f. szakt.)           

34 Munkatárs II. 1 év feletti gyakorlattal (középisk. végz. és fels f.szakt.)           

35 F munkatárs II. (középiskolai végzetts. és fels fokú szaktanfolyam)           

36 Gyakornok III. 0-1 év gyakorlattal (egyetemi, f iskolai végzettség)           

37 Munkatárs III. 1 év feletti gyakorlattal (egyetemi, f iskolai végzettség)           

38 F munkatárs III. (egyetemi, f iskolai végzettség)           

41 Gyakornok (ügyviteli) 0-0,5 év gyakorlat           

42 Ügyviteli munkatárs 0,5 év feletti gyakorlat           

51 Segédmunkás (normál munkafeltétel)           

52 Segédmunkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

53 Betanított munkás (normál munkafeltétel)           

54 Betanított munkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

55 Szakmunkás (normál munkafeltétel)           

56 Szakmunkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

57 Mester (normál munkafeltétel)           

58 Mester (kedvez tlen munkafeltétel)           

Ha bérmegállapodás érvényességi idején belül a tarifa tábla többször változik, és a mértékek az adatlap 
kitöltésekor már ismertek, akkor ezt a lapot (9. oldal, 8-9. pontok és a bértarifa tábla) annyiszor kérjük kitöl-
teni, ahányszor változik a tarifatábla. 
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ADATLAP

TOVÁBBI BÉRELEMEK

10.  Megállapodás további bérelemekre  

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

b.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  készenlét díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

e.  ügyelet díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

f.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

11.  Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról  

a.  teljesítménybérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  garantált bérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  prémiumról: van (1); nincs (2):

d.  egyéb: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
Egy munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) kötött kollektív szerz dés 

nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, ame-
lyet a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak 
figyelembevételével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a 
bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és 
nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a 
munkavállalóval való egyéni megállapodás, valamint az Mt. 64/A. § alapján kötött üzemi megállapodás.] 

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

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

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

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Ha a gazdálkodó szervezet több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá tartozik és helyi 
szint  szerz dés nem létezik, akkor a gazdálkodó szervezetnek az egy munkáltatóra kiterjed  hatályú 
kollektív szerz dés bejelent  adatlapját nem kell kitölteni. 

Ha a gazdálkodó szervezetnél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az adatlapon 
csak a helyben kötött kollektív szerz dés rendelkezéseire vonatkozó válaszokat kell megadni. 

Kérjük, hogy a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borítékra szí-
veskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés nyilvántartás”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a kollektív szerz dés nyilvántartási száma, annak 
csak az els  öt karakterét kell beírni. 
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A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer  Kollektív Szerz dés Nyilván-
tartás).

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

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

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

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a gazdálkodó szervezet melyik munkáltatói 
(munkáltatói) érdekképviseleti szervezethez tartozik. (A köztestületi kamarák nem tekintend k
munkáltatói érdekképviseletnek.) 

2. sor.  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvas-
ható módon közölni, a telefon és fax-számmal együtt, illet leg ha a szerz dést köt  szakszervezet 
székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kérjük feltüntetni. 

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a 
bíróságon önállóan is be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik magasabb szint
(szakmai, ágazati, országos, területi) szakszervezeti szövetséghez tartozik (ha a szakszervezetek 
száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét külön 
lapon folytatni).

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

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

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

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

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

5/a. sor.  Amennyiben a gazdálkodó szervezet részese több munkáltatóra kiterjed  hatályú megállapodás-
nak (az 5. sorban 1-es kód szerepel) kérjük, hogy tüntessék fel a több munkáltatóra kiterjed  hatá-
lyú kollektív szerz dés nyilvántartási számának els  öt karakterét.

6. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos sta-
tisztikai állományi létszámát, valamint ennek fizikai és szellemi foglalkozásúakra vonatkozó bontá-
sát kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en (egész számra kerekítve). 

7. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  év december 31-én alkalmazásban állók 
férfi és n i munkavállalókra vonatkozó bontását kérjük megadni. 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

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

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: ha nincs szabályozás.

1/a. sor: 1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos az Mt. el írásával.
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2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: a módosí-
tás okainak felsorolása, a módosításra bármelyik fél írásos kezdeményezését követ en kerülhet 
sor, a tervezetet egyeztet  bizottság készíti el stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3/a. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljá-
rásra vonatkozóan el írást (pl.: határozott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x 
hónappal kezdeményezni kell a munkáltatónak a szerz dés lejártára vonatkozó id pont megvál-
toztatására, illetve új szerz dés megkötésére irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs el írás.

3/b. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a felmondásakor követend  eljárására vonatkozóan el írást 
(pl.: a szerz dés felmondása írásban az okok megindokolásával, egyeztetési vagy tárgyalási köte-
lezettséget írnak el  a felmondási ok megvizsgálására, új szerz dés megkötésére stb.),

2: ha nincs el írás.

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

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

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

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás. 

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

2: nincsenek. 

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

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

6/b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k mun-
kaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás. 

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

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

2: nincs szabályozás. 

8. sor:  1: ha van a kollektív szerz désben a határozott idej  munkaviszonyok létesítésére vonatkozóan 
valamilyen szabályozás (ez esetben a 8/a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

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

10. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen sza-
bály (ez esetben a 10/a-c. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs szabályozás (ez esetben a 10/a-c. sorok adatmez i üresen maradnak).

10/a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munkaviszonyban lév k, 
stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

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

2: ha nincs szabályozás. 

12. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl.: azok tételes felsorolása),

2: ha nincs szabályozás (ez esetben a 12/a-b. sor adatmez je üresen marad).

14/a. sor: Ha a 14. sor 1, akkor a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a 14/b. sort is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 



1584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/33. szám

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás. 

14/b. sor: A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi átlaglét-
számhoz viszonyítva. 

15/a. sor: 1: ha a kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik határozott idej  mun-
kaszerz déses foglalkoztatásról, 

2: ha nincs szabályozás. 

15/b. sor: 1: ha a kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik részmunkaid s foglal-
koztatásról, 

2: ha nincs szabályozás. 

15/c. sor: 1: ha kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik a távmunka lehet ségé-
r l,

2: ha nincs szabályozás. 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 16/a-c. kérdésekre is választ kell adni), 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 16/a-c. kérdések üresen maradnak).

16/a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend szerint, 

2: nincs el írás (ebben az esetben a 16/b-c. sorok üresen maradnak).

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

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

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

3: éves (illetve 52 heti). 

18. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan el írást 
tartalmaz (ebben az esetben a 18/a-b. kérdésekre is választ kell adni).

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 18/a-b. kérdések üresen maradnak).

18/a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy egészben) összevon-
tan adja ki a pihen napot, 

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

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

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

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

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

21/a. sor: ha a 21. sorba 1 került, és az együttes id tartam

1: évi 110 munkanapnál kevesebb,

2:  az évi 110 munkanapot meghaladja, 

9:  azonos az Mt-vel. 

21/b. sorok: ha a 21. sorba 2 került, és az id tartam évi

1:  44 munkanapnál kevesebb, 

2:  44 munkanapnál több. 

9:  azonos az Mt-vel. 
22. sor:  1: ha a kollektív szerz dés alaki kötöttséghez köti a rendkívüli munkavégzés elrendelését, 

2: nincs el írás. 

27. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás (pl. bérpótlék, m szakpót-
lék, készenléti-, ügyeleti díj, stb.) van (ez esetben a III. sz. adatlapot, illetve annak megfelel  ré-
szét is ki kell tölteni),

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

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

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

29/a. sor: 1: ha a szabadság kiadás rendjére van rendelkezés,

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs rendelkezés. 

29/c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél na-
gyobb hányadával rendelkezhet szabadon. 

2: nincs rendelkezés. 

29/d. sor: 1: ha a szabadság esedékessége évét követ  június 30-ig történ  kiadásra van rendelkezés, 

2: nincs rendelkezés. 

32. sor:  1: ha a képzés vállalati költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szerz dé-
sen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 32/a-b. sorok üresen maradnak).

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

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs meghatározva.

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

2: nincs. 

35. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb.) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített jutta-
tások közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak, 

2: nincs. 

36-45. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások. 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszerben (CR-en) belül van biztosítva, 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 

50. sor:  1: van megállapodás a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 

2: nincs. 

51. sor:  1: van megállapodás a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 
szabályaira, 
2: nincs. 
Amennyiben a kollektív szerz désben van a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatá-
sára vonatkozó szabályozás, annak összhangban kell lennie Magyarország európai uniós tagsá-
gából ered  kötelezettségeivel. Az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai tekintetében 
csak olyan mértékben alkalmazható a magyar állampolgárokétól eltér  szabályozás, amennyiben 
arra a csatlakozási szerz dések (ideértve Románia és Bulgária csatlakozási szerz déseit is) és az 
Európai Közösség és annak tagállamai, másrészr l a Svájci Államszövetség közötti, a személyek 
szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt jegyz könyv lehet séget adnak. 

III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉRMEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni, ha a II.-es adatlapon a 27. sorban a munka díjazására vonatkozó 
kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kérjük, amelyekre a megállapodás, illetve annak 
módosítása kiterjed. A hatálybalépés dátum mez kbe beírásra kerül  évszám nem lehet korábbi, mint ami 
a bejelent  adatlap borítóján szerepel. 
(Amennyiben az adott évben több kollektív szerz dés módosítás is történik és nem mindegyik vonatkozik 
bér-megállapodásra, akkor a bér-megállapodást nem tartalmazó módosításra vonatkozó bejelent  adatlap 
III. Bérmegállapodási része üresen maradhat.) 



1586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/33. szám

1. sor:  Akkor kell kitölteni, ha az adatlap III. részének 3. és/vagy 4. sorába kerül adat. Ebben az esetben 
a 3. sorban megjelölt els  évet megel z , illetve ennek hiányában a 4. sorban szerepl  els  ha-
tálybalépés id pontjaként beírt dátum évszámát megel z  évben alkalmazásban állók átlagos sta-
tisztikai állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összegét kérjük beírni. 
Amennyiben az el z  évhez képest szervezeti változás történt, úgy annak megfelel en az átlagke-
reseti adatot korrigálni kell.  

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

Átlagkereset növelés 

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

Amennyiben a kollektív szerz dés több évre is tartalmaz átlagkereset növelésre adatot, akkor 
azokat kérjük megadni évenként külön-külön. 

Alapbérnövelés 

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

Minimálbér 

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

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2005. november 25-i, 2006-2008. évekre szóló megállapodása alapján 
a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet bevezette az iskolai végzettséghez, szakképzettséghez és gyakorlati id höz kötött 
garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en a garantált bérminimumokhoz kapcsolódó megállapodási 
elemek: 

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

– megállapodás érvényességégnek jellege 1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg ;

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma; 

– lejárat dátuma: ha erre vonatkozóan megállapodás jött létre, az az id pont, ameddig a kollektív 
szerz désben rögzített garantált bérminimum érvényes; 
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– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l (6/a. sor: 0-2 
év gyakorlati id , 6/b. sor: 2 év gyakorlati id ) függ  %-os mértékeket kérjük feltüntetni minden 
esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megállapodásban esetleg abszolút összeg, 
vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 6/a. 
0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen 
marad.

7. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséggel rendelkez  munka-
vállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapodást, akkor azt itt kell megadni a követke-
z k szerint: 

– megállapodás érvényességégnek jellege: 1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg ;

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma; 

– lejárat dátuma: ha erre vonatkozóan megállapodás jött létre, az az id pont, ameddig a kollektív 
szerz désben rögzített garantált bérminimum érvényes; 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l (7/a. sor: 0-2 
év gyakorlati id , 7/b. sor: 2 év gyakorlati id ) függ  %-os mértékeket kérjük feltüntetni minden 
esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megállapodásban esetleg abszolút összeg, 
vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 7/a. 
0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen 
marad.

Bértarifa 

8. sor:  Kérünk 1-est írni abba az a-c. soroknál lév  kódmez be, annál a besorolási rendszernél, amelyet 
a gazdálkodó szervezet. A másik két kódmez  üresen marad. 

9. sor:  A bértarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének és – ha a megállapodás azt tartalmazza 
– lejáratának dátumát kérjük feltüntetni. 

A bértarifa táblázat kitöltésével kell megadni az egyes bértarifa (besorolási) kategóriákra – az adatlap I./6. 
pontjában közölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, továbbá a gazdálkodó szervezetnél 
kötött megállapodás alapján az egyes besorolási kategóriákhoz tartozó alsó értékeket (Ft/f /hó) figyelemmel 
az ágazatközi besorolási rendszerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet szerinti azonosító kódszámokra, 
valamint megnevezésekre. Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem a MüM rendelet szerinti besorolási 
rendszert használja, azt meg kell feleltetni a rendelet szerintinek.

További bérelemek 

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

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

11/a-d. sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékoztatást, még-
pedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban felvilágosítást adnak: 

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

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

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279 
e-mail: szamoskozi.erzsebet@szmm.gov.hu” 
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BEJELENT  ADATLAP 
több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre) kiterjed  hatályú, 

– 2008. évben megkötött, módosított, vagy megsz nt – 
 kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez, illetve törléséhez, 

valamint a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a munkáltatók (gazdálkodó szervezetek), illet leg munkáltatói érdekképviseleti 
szervezetek – az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban szerz dést köt  szervezetek is –, 

amelyek 2008. évben több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dést 
(beleértve annak módosítását vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetben szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1407
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet -, illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

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

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

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

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat: a kollektív szerz dést köt  felek, valamint a szerz dés hatálya alá tartozó 
munkáltatók
a) hozzájárulnak, hogy a KSH a gazdálkodó szervezetek létszámadatait a Szociális és Munkaügyi Minisz-
tériumnak átadja, valamint a KSH-tól kapott adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt információkat és a 
letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz dé-
sekkel összefügg  elemzési, érdekegyeztetési és az államigazgatási célra – a vonatkozó adatvédelmi ren-
delkezések betartásával – felhasználhassa:

 Igen Nem 
   

b) hozzájárulnak a kollektív szerz dés közzétételéhez: Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

526-       -1/2008-MKBERF

Melléklet:

KSZ

Megjegyzés: 

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

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1. A jelentést benyújtó
1.1.  munkáltató (gazdálkodó szervezet) 

a szerz dést köt  további munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) adatait a „Jegyzék”-ben kérjük szerepeltetni

a.  KSH törzsszáma:      cégjegyzékszáma:   -   -    
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

1.2.  munkáltatói érdekképviselet 
a szerz dést köt  további munkáltatói érdekképviselet adatait a pótlapon, a szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) adatait a „Jegy-
zék”-ben kérjük szerepeltetni

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

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

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

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

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

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

 jellemz  tevékenység kódja:

6.  A szerz dés hatálya alá tartozó területen (munkáltatóknál) foglalkoztatottak 

 átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f
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A szerz dést aláíró, köt

1.2. Munkáltatói érdekképviseletek [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 
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A szerz dést aláíró, köt

2. Szakszervezet(ek) [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 
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a szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatókról (gazdálkodó szervezetekr l)

Megjegyzések:
1: a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik 

az adószám els  nyolc számjegyével.
2: a munkáltató (gazdálkodó szervezet) cégjegyzék száma. 
3: munkáltató teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezése. 
4: a megállapodás megkötését megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisz-

tikai állományi létszáma (fizikai és szellemi bontásban), egész számra kerekítve. 

5: a megállapodás megkötését megel z  évben alkalmazásban állók átlagos statisztikai 
állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összege. 

6: ha a munkáltatónál m ködik szakszervezet, akkor ezt a kódmez ben X-szel kell jelöl-
ni.

7: szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben a munkáltató 
tag

1. törzsszám:1    Cégjegyz. szám:2 - -       név:3

fiz. létsz:4 szell. létsz:4 br. átl. ker:5 szaksz:6 érdekképv:7

2. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

3. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

4. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

5. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

6. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

7. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

8. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

9. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

10. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:

11. törzsszám:    Cégjegyz. szám: - -       név:

fiz. létsz: szell. létsz: br. átl. ker: szaksz: érdekképv:
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

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

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

  azonos az Mt-vel [3 hónap] (9): 

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

3.  Rendelkezés a szerz dés: 

a.  megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

b.  felmondásakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

5.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

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

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

6.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

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

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

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

7.  El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére, 

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

8.  Határozott idej  munkaszerz dések megkötésére vonatkozó rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  a szerz dés id tartamának hosszára: van (1); nincs (2):

b.  az összes munkaszerz déshez viszonyított arányára: van (1); nincs (2):

9.  A próbaid : 30 nap alatt (1); 31 nap-3 hónap (2); azonos az Mt-vel [30 nap] (9):

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

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

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

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

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos az Mt-vel (9):

11.  A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1);

  nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel; (9):

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

a.  ha van, az vonatkozik csak a munkavállalóra (1); csak a munkáltatóra (2); mindkett re (3):

b.  a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

13.  A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

a.  ha van, a foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege:

  a létszámcsökkentés nagysága (1); a foglalkoztatás szinten tartása (2);

  a foglalkoztatás b vítése (3); egyéb megállapodás (4):

b.  ha a 14/a. sor 1, a létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke:   ,
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15.  Atipikus munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

a.  határozott idej  munkaszerz dés keretében: van (1); nincs (2):

b.  részmunkaid re: van (1); nincs (2):

c.  távmunkára: van (1); nincs (2):

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

a.  több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: van (1); nincs (2):

b.  ha igen, a munkavállalók legnagyobb csoportjára alkalmazott munkaid keret: 

 4 hónapnál kevesebb (1); 4 hónapnál több, de legfeljebb 6 hónap (2); éves (3):

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

17.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

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

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

c.  megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok: van (1); nincs (2):

18.  Pihen napokra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

19.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):

20.  Napi pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

a.  ha a 21. sor igen az együttes id tartama évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

b.  ha a 21. sor nem az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

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

azonos az Mt-vel (9):  

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

azonos az Mt-vel (9):  

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

23.  Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 23. sor igen, a legmagasabb éves mérték: 

 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

24.  Készenléti jelleg  munkakörök meghatározása: van (1); nincs (2):

25.  Az elrendelhet  készenlét legmagasabb havi mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 25. sor igen, a mérték 168 óránál: kevesebb (1); több (2); azonos az Mt-vel (9):

26.  Az elrendelhet  ügyelet legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 26. sor igen, a mérték: 

  200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

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

28.  Rendelkezés a munkabér kifizetésének 

a.  módjára: van (1); nincs (2):

b.  esedékességére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):
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29.  Szabadságra vonatkozó szabályok: 

a.  kiadásának rendjére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  pótszabadságra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet

 mértékr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  rendelkezés az esedékesség évét követ  június 30-ig történ  kiadásra: van (1); nincs (2):

30.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

31.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

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

35.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 100 000 alatt (1); 100 000-200 000 között (2);

 200 000-300 000 között (3); 300 000-400 000 között (4); 400 000 felett (5):

36.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2); választható (3):

37.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

38.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

39.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

40.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

41.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

42.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

43.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

44.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

45.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

46.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

c.  részvény-opció kedvezményes vásárlása, juttatása: van (1); nincs (2):

47.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):
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48.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés 

 fels  határának felemelésére: van (1); nincs (2):

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

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

49.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

50.  Munkaer  kölcsönzésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2):

51.  Külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

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

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

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

a.  rendelkezés az elégséges szolgáltatásról: van (1); nincs (2):

55.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bérmegállapodási elemei 

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

1.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

2.  Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik: 

 év:      mértéke %-ban, alsó határ:   ,   fels  határ:   ,  fix:    ,

 év:      mértéke %-ban, alsó határ:   ,   fels  határ:   ,  fix:    ,

 év:      mértéke %-ban, alsó határ:   ,   fels  határ:   ,  fix:    ,

Alapbérnövelés 

3.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

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

     . .    ,

     . .    ,

5.  Az alapbérnövelés formája, ha a mérték: alsó határ (1); fels  határ (2); fix (3):

Minimálbér 

6.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

7.  A megállapodás szerinti minimálbérhez kapcsolódó id pontok: mértéke: Ft/f /hó

 hatálybalépés:    .   .   lejárat: . .        

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám %-ban: 

   .   .   . .        

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám %-ban: 

Garantált bérminimumok 

7.  Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás  

érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

a.  a 0-2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum: mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,

b.  a legalább 2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum:  mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,

8.  Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó megállapodás  

érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

a.  a 0-2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum: mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,

b.  a legalább 2 év gyak. id re vonatkozó bérminimum: mértéke az országos minimálbér %-ban: 

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,

 hatálybalépés:    .   . lejárat: . .      ,
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Bértarifa 

10.  A megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

11.  A bértarifa hatálybalépésének id pontja:     .  .  

 a lejárat id pontja:     .  .  

12.  A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul:

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

b.  a rendelet mellékletében foglaltnál részletesebb csoportokat meghatározó besorolás: 

c.  a rendelet mellékletében foglaltnál eltér  besorolási feltételeket és csoportokat meghatározó 

besorolási rendszer:

BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

Kód Besorolás megnevezése a 6/1992. (VI. 27.) MüM rend. szerint 
létszám

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó)

11 Vezet  I. (f osztályvezet )           

12 Vezet  II. (osztályvezet )           

21 Termelésirányító I. (fels fokú végzettség)           

22 Termelésirányító II. (középfokú végzettség)           

23 Termelésirányító III. (aki nem I., II. végzettség )           

31 Gyakornok I. 0-1 év gyakorlattal (középiskolai végzettség)           

32 Munkatárs I. 1 év feletti gyakorlattal (középiskolai végzettség)           

33 Gyakornok II. 0-1 év gyakorlattal (középisk. végz. és fels f. szakt.)           

34 Munkatárs II. 1 év feletti gyakorlattal (középisk. végz. és fels f.szakt.)           

35 F munkatárs II. (középiskolai végzetts. és fels fokú szaktanfolyam)           

36 Gyakornok III. 0-1 év gyakorlattal (egyetemi, f iskolai végzettség)           

37 Munkatárs III. 1 év feletti gyakorlattal (egyetemi, f iskolai végzettség)           

38 F munkatárs III. (egyetemi, f iskolai végzettség)           

41 Gyakornok (ügyviteli) 0-0,5 év gyakorlat           

42 Ügyviteli munkatárs 0,5 év feletti gyakorlat           

51 Segédmunkás (normál munkafeltétel)           

52 Segédmunkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

53 Betanított munkás (normál munkafeltétel)           

54 Betanított munkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

55 Szakmunkás (normál munkafeltétel)           

56 Szakmunkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

57 Mester (normál munkafeltétel)           

58 Mester (kedvez tlen munkafeltétel)           

Ha bérmegállapodás érvényességi idején belül a tarifa tábla többször változik, és a mértékek az adatlap 
kitöltésekor már ismertek, akkor ezt a lapot (11. oldal, 10-12. pontok és a bértarifa tábla) annyiszor kérjük 
kitölteni, ahányszor változik a tarifatábla. 
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TOVÁBBI BÉRELEMEK

13.  Megállapodás további bérelemekre  

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

b.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  készenlét díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

e.  ügyelet díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

f.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

14.  Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról  

a.  teljesítménybérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  garantált bérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  prémiumról: van (1); nincs (2):

d.  egyéb: van (1); nincs (2), azonos az Mt-vel (9):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre) kiterjed  hatályú kollektív szerz dés  

nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, ame-
lyet a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak 
figyelembevételével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a 
bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és 
nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a 
munkavállalóval való egyéni megállapodás, valamint az Mt. 64/A. § alapján kötött üzemi megállapodás.] 

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

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

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

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Kérjük, hogy a bejelent  munkáltatói érdekképviselet (munkáltató) adószámmal ellátott bélyegz jét szí-
veskedjenek használni, és a borítékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés nyilvántartás”.

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

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

Az adatközlés a munkáltatói érdekképviselet (a bejelentéssel megbízott munkáltató), és a szakszer-
vezet együttes kötelessége. 
Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer  Kollektív Szerz dés Nyilván-
tartás).
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AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL BEÍRNI:

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

1/a. sor.  KSH törzsszám: a jelentést benyújtó munkáltató KSH statisztikai jelz számának els  nyolc szám-
jegye (megegyezik az adószám els  8 számjegyével). A jelentést benyújtó munkáltató teljes, a 
kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését, címét kérjük olvasható módon közölni. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a gazdálkodó szervezet melyik munkáltatói 
érdekképviseleti szervezethez tartozik. (A köztestületi kamarák nem tekintend k munkáltatói ér-
dekképviseletnek.)

A kollektív szerz dést köt  további munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) adatait a „Jegyzék”-ben 
kell szerepeltetni. 

1/b. sor.  A jelentést benyújtó munkáltatói érdekképviseleti szervezet teljes, a kollektív szerz dés megköté-
sekor érvényes megnevezését, címét telefon- és fax-számát kérjük olvasható módon közölni. 

Ez esetben kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy melyik országos munkáltatói ér-
dekképviseleti szövetséghez tartozik. 

Ha a kollektív szerz dést több munkáltatói érdekképviselet kötötte, akkor a további érdekképvise-
letek adatait a pótlapon, a szerz dés hatálya alá tartozó munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) 
adatait a „Jegyzék”-ben kell szerepeltetni. 

2. sor.  A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük 
olvasható módon közölni, pontos címmel, telefon és fax-számmal, e-mail címmel együtt. 

Ha a kollektív szerz dést munkahelyi szakszervezet(ek) kötötte, a bírósági nyilvántartási számot, 
valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági határozat számát és keltét csak ab-
ban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

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

Ha a szakszervezetek száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a további 
szakszervezetek adatait a pótlapon szerepeltetni. 

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

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

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

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

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

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

A jellemz  tevékenység kódjaként a TEÁOR '08 KSH (NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
szóló Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete) besorolás számjelét kell beírni. 

6. sor:  a „Jegyzék”-ben felsorolt munkáltatóknál (gazdálkodó szervezeteknél) a megállapodás megköté-
sét megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámát (szellemi és 
fizikai bontásban) kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en, egész számra kere-
kítve. 

Jegyzék: ezen kell feltüntetni mindazon munkáltatókat (gazdálkodó szervezeteket), amelyek a több munkál-
tatóra kiterjed  hatályú megállapodás részesei (ha a rendelkezésre álló sorok száma kevesebb, 
mint a gazdálkodó szervezetek száma, a felsorolás külön lapon folytatható). 

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

a kollektív szerz dés hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet megnevezése. 
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létszám: a megállapodás megkötését megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos sta-
tisztikai állományi létszáma (szellemi és fizikai bontásban), egész számra kerekítve. 

bruttó átlagkereset: a megállapodás megkötését megel z  évben alkalmazásban állók átla-
gos statisztikai állományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összege. 

A létszám és a bruttó átlagkereset adatok gazdálkodó szervezetenkénti megadása is kötelez .

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

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

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: ha nincs konkrét szabályozás. 

1/a. sor:  1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos az Mt. el írásával.

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: a módosí-
tás okainak felsorolása, a módosításra bármelyik fél írásos kezdeményezését követ en kerülhet 
sor, a tervezetet egyeztet  bizottság készíti el stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3/a. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljá-
rásra vonatkozóan el írást (pl.: határozott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x 
hónappal kezdeményezni kell a munkáltatónak a szerz dés lejártára vonatkozó id pont megvál-
toztatására, illetve új szerz dés megkötésére irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs el írás.

3/b. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a felmondásakor követend  eljárására vonatkozóan el írást 
(pl.: a szerz dés felmondása írásban az okok megindokolásával, egyeztetési vagy tárgyalási köte-
lezettséget írnak el  a felmondási ok megvizsgálására, új szerz dés megkötésére stb.),

2: ha nincs el írás.

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

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

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

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás. 

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

2: nincsenek. 

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

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás  

6/b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k mun-
kaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról, 

2: nincs ilyen megállapodás. 

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

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

2: nincs szabályozás. 
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8. sor:  1: ha van a kollektív szerz désben a határozott idej  munkaviszonyok létesítésére vonatkozóan 
valamilyen szabályozás (ez esetben a 8/a-b. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

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

10. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen sza-
bály (ez esetben a 10/a-c. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 10/a-c. sorok adatmez i üresen marad-
nak.)

10/a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munkaviszonyban lév k, 
stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

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

2: ha nincs szabályozás. 

12. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl.: azok tételes felsorolása),

2: ha nincs szabályozás(ez esetben a 12/a-b. sor adatmez je üresen marad).

14/a. sor: Ha a 14. sor 1, akkor a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a 14/b. sort is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás. 

14/b. sor: A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi átlaglét-
számhoz viszonyítva. 

15/a. sor: 1: ha a kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik határozott idej  mun-
kaszerz déses foglalkoztatásról, 

2: ha nincs szabályozás. 

15/b. sor: 1: ha a kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik részmunkaid s foglal-
koztatásról, 

2: ha nincs szabályozás. 

15/c. sor: 1: ha kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik a távmunka lehet ségé-
r l,

2: ha nincs szabályozás. 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 16/a-c. kérdésekre is választ kell adni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 16/a-c. kérdések üresen maradnak).

16/a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend szerint, 

2: nincs el írás (ebben az esetben a 16/b-c. sorok üresen maradnak).

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

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

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

3: éves (illetve 52 heti). 

18. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan el írást 
tartalmaz (ebben az esetben a 18/a-b. kérdésekre is választ kell adni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 18/a-b. kérdések üresen maradnak).

18/a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy egészben) összevon-
tan adja ki a pihen napot, 

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

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

2: nincs ilyen munkakör, vagy nem rendelkeznek a pihen id  kiadásáról. 
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21. sor:  1: ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés együtte-
sen határozza meg az id tartamot,

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

21/a. sor: ha a 20. sorba 1 került, és az együttes id tartam

1: évi 110 munkanapnál kevesebb,

2: az évi 110 munkanapot meghaladja, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

21/b. sorok: ha a 20. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál

1: kevesebb, 

2: több, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

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

2: nincs el írás. 

27. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás (pl. bérpótlék, m szakpót-
lék, készenléti-, ügyeleti díj, stb.) van (ez esetben a III. sz. adatlapot, illetve annak megfelel  ré-
szét is ki kell tölteni),

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

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

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs el írás. 

29/a. sor: 1: ha a szabadság kiadás rendjére van rendelkezés, 

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs rendelkezés. 

29/c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél na-
gyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

2: nincs rendelkezés. 

29/d. sor: 1: ha a szabadság esedékessége évét követ  június 30-ig történ  kiadásra van rendelkezés. 

2: nincs rendelkezés. 

32. sor:  1: ha a képzés vállalati költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szerz dé-
sen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 32/a-b. sorok üresen maradnak). 

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

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs meghatározva.

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

2: nincs. 

35. sor:  Cafeteria-rendszer: jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített jutta-
tások közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak, 

2: nincs. 



2008/33. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1605

36-45. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások: 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszerben (CR-en belül) van biztosítva, 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 

50. sor:  1: van megállapodás a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 

2: nincs. 

51. sor:  1: van megállapodás a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásának feltételeire, 
szabályaira, 

2: nincs. 

Amennyiben a kollektív szerz désben van a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatá-
sára vonatkozó szabályozás, annak összhangban kell lennie Magyarország európai uniós tagsá-
gából ered  kötelezettségeivel. Az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai tekintetében 
csak olyan mértékben alkalmazható a magyar állampolgárokétól eltér  szabályozás, amennyiben 
arra a csatlakozási szerz dések (ideértve Románia és Bulgária csatlakozási szerz déseit is) és az 
Európai Közösség és annak tagállamai, másrészr l a Svájci Államszövetség közötti, a személyek 
szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt jegyz könyv lehet séget adnak. 
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III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉRMEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni ha a II.-es adatlapon a 27. sorban a munka díjazására vonatkozó 
kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kérjük, amelyekre a megállapodás, illetve annak 
módosítása kiterjed. A hatálybalépés dátum mez kbe beírásra kerül  évszám nem lehet korábbi, mint ami 
a bejelent  adatlap borítóján szerepel. 
(Amennyiben az adott évben több kollektív szerz dés módosítás is történik és nem mindegyik vonatkozik 
bérmegállapodásra, akkor a bérmegállapodást nem tartalmazó módosításra vonatkozó bejelent  adatlap III. 
Bérmegállapodási része üresen maradhat.) 

Átlagkereset növelés 

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

2. sor:  Ha a kollektív szerz dés több évre is tartalmaz átlagkereset növelésre adatot, akkor azokat kérjük 
megadni évenként külön-külön. Fel kell tüntetni az átlagkereset-növelés éves szinten számított 
százalékos mértékét a megfelel  adatmez ben attól függ en, hogy a megállapodás a növelés al-
só vagy fels határára, vagy fix mértékére irányul (fix mérték  megállapodáson azt értjük, amikor 
a keresetnövelés mértéke a szerz dés hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek mindegyikénél 
csak a megállapodás szerinti lehet, eltérést a megállapodás nem engedélyez). Törtszám esetén 
az adatot a kerekítési szabályok szerint kell megadni. 

Alapbérnövelés 

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

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

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

Minimálbér 

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

7. sor:  A megállapodás szerinti minimálbér hatálybalépésének és – ha erre vonatkozóan megállapo-
dás jött létre – lejáratának az id pontját és Ft összegét kérjük feltüntetni. Amennyiben a megál-
lapodás esetleg több emelést is rögzít, úgy valamennyi id pontot és összeget kérjük közölni. Ha 
órabérben történt a megállapodás, azt – havi 173,8 óra figyelembevételével – kérjük havibérre át-
számolva megadni. Amennyiben a minimálbér nem Ft összegben, hanem az országos minimál-
bérre vonatkozó szorzószámmal került meghatározásra, úgy a megfelel  sorban kérjük a szorzó-
számot egész százalékban kifejezve megadni. 

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2005. november 25-ei, a 2006-2008. évekre szóló megállapodása 
alapján a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet bevezette a munkakör betöltéséhez szükséges, iskolai végzettséghez, 
szakképzettséghez és gyakorlati id höz kötött garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en a garantált 
bérminimumokhoz kapcsolódó megállapodási elemek: 

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

– megállapodás érvényességének jellege  1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg ;

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma; 
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– lejárat dátuma: ha erre vonatkozóan megállapodás jött létre, az az id pont, ameddig a kollektív 
szerz désben rögzített garantált bérminimum érvényes; 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l (8/a. sor: 0-2 
év gyakorlati id , 8/b. sor: 2 év gyakorlati id ) függ  %-os mértékeket kérjük feltüntetni minden 
esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megállapodásban esetleg abszolút összeg, 
vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 8/a. 
0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen 
marad.

9. sor   Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséghez, szakképesítéséhez 
kötött munkakört betölt  munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapodást, akkor 
azt itt kell megadni a következ k szerint: 

– megállapodás érvényességének jellege  1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg ;

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma; 

– lejárat dátuma: ha erre vonatkozóan megállapodás jött létre, az az id pont, ameddig a kollektív 
szerz désben rögzített garantált bérminimum érvényes; 

– mértéke: a mindenkor érvényes országos minimálbérre vetített, a gyakorlati id t l (9/a. sor: 0-2 
év gyakorlati id , 9/b. sor: 2 év gyakorlati id ) függ  %-os mértékeket kérjük feltüntetni minden 
esetben, tehát függetlenül attól, hogy a konkrét megállapodásban esetleg abszolút összeg, 
vagy más viszonyítási alap szerepel. Ha gyakorlati id  nem került megállapításra, akkor a 9/a. 
0-2 év gyakorlati id  sorba kérjük beírni a mértéket. Ebben az esetben a következ  sor üresen 
marad.

Bértarifa 

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

11. sor:  A tarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének és – ha a megállapodás azt tartalmaz-
za – lejáratának dátumát kérjük beírni. 

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

A bértarifa táblázat kitöltésével kell megadni az egyes bértarifa (besorolási) kategóriákra – az adatlap I./6. 
pontjában közölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, továbbá a megállapodás alapján az 
egyes besorolási kategóriákhoz tartozó alsó értékeket (Ft/f /hó), figyelemmel az ágazatközi besorolási rend-
szerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet szerinti azonosító kódszámokra, valamint megnevezésekre. 
Amennyiben nem a MüM rendelet szerinti besorolási rendszert használják, azt meg kell feleltetni a 
rendelet szerintinek.

További bérelemek 

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

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 
2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 
9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

14/a-d. sorok: Ezekben a sorokban az alkalmazott bérrendszerr l, és bérformáról kérünk tájékoztatást, 
mégpedig a következ k szerint: 

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 
2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 
9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban felvilágosítást adnak: 

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

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

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279 
e-mail: szamoskozi.erzsebet@szmm.gov.hu” 



3. számú melléklet az 1/2008. (II. 29.) SZMM rendelethez

,,3. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez
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BEJELENT  ADATLAP 

költségvetési intézménynél 
2008. évben megkötött, módosított vagy megsz nt

kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez,  
illetve törléséhez, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a költségvetési intézmények, amelyek 2008. évben  
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1781
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet -, illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

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

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

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat

A munkáltató (költségvetési intézmény) hozzájárul, hogy a Magyar Államkincstár a költségvetési intézmény 
létszámadatait a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak átadja. A kollektív szerz dést köt  felek hozzájá-
rulnak, hogy a Magyar Államkincstártól és a KSH-tól kapott adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt infor-
mációkat, valamint a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 
kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, az érdekegyeztetéshez és az államigazgatás részére 
felhasználhassa. 

Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

526-       -1/2008-MKBERF

Melléklet:

KSZ

Megjegyzés: 

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

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1.  A költségvetési intézmény (munkáltató) 

 KSH törzsszáma:      PIR száma:        
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével, 
PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

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

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

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

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

5.  A munkáltató több munkáltatóra kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá tartozik: 

  igen (1); nem (2):

 ha igen, a több munkáltatóra kiterjed  hatályú szerz dés nyilvántartási száma:  

6.  A munkáltatónál alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f

7.  A tárgyévet megel z  év december 31-ei állapot szerint alkalmazásban állók száma  

férfi:      f

n :     f
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2.  Szakszervezetek [folytatás]

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tatozik: 

g.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

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

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

  azonos a jogszabállyal (9):

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

3.  Rendelkezés a szerz dés 

a.  megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

b.  felmondásakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

5.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

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

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

6.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

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

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

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

7.  El nyben részesítési szabály a közalkalmazottak meghatározott körére, azonos 

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

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

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

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

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos a jogszabállyal (9):

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

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

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

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

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

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

11.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

a.  többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  osztott munkarendben foglalkoztatottakra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

12.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):

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

 44 munkanapnál kevesebb (1); 44 munkanapnál több (2);

 nincs szabályozás (3); azonos a jogszabállyal (9):

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

 több, de legfeljebb a jogszabály által megengedett legmagasabb (2); nincs szabályozás (3):
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15.  Munkakör, amelyben nem jár a rendkívüli munkaid ben végzett munkáért 

 díjazás: van (1); nincs (2):

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

17.  Szabadságra kiadásának rendjére vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

a.  rendelkezés az esedékesség évét követ  június 30-ig történ  kiadásra: van (1); nincs (2):

18.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

19.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

  azonos a jogszabállyal (9):

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

21.  Megállapodás a további munkaviszony létesítésére és az ezzel kapcsolatos 

 összeférhetetlenségre: van (1); nincs (2):

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

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

24.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 100 000 alatt (1); 100 000-200 000 között (2);

 200 000-300 000 között (3); 300 000-400 000 között (4); 400 000 felett (5):

25.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2); választható (3):

26.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

27.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

28.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

29.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

30.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

31.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

32.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

33.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

34.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):
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35.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

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

37.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

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

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

38.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

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

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

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

a.  rendelkezés az elégséges szolgáltatásról: van (1); nincs (2):

42.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés illetmény-megállapodási elemei 

A MEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Illetménynövelés

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

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

Illetménytáblázat 

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

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

1.           
2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

2/b.  Az illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:      .  .

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

 illetménye: Ft/f /hó

megnevezése illetmény megnevezése illetmény megnevezése illetmény 

Egyetemi tanár 3  F iskolai tanár 3 Kutató professzor 3 

Egyetemi tanár 2   F iskolai tanár 2 Kutató professzor 2 

Egyetemi tanár 1  F iskolai tanár 1  Kutató professzor 1 

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

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

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

Egyetemi adjunktus 3  F iskolai adjunktus 2 Tudományos m.társ 

Egyetemi adjunktus 2  F iskolai adjunktus 1 Tudományos sm.társ 

Egyetemi adjunktus 1  F iskolai adjunktus 

Egyetemi tanársegéd  F iskolai tanársegéd 

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

  egy további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban:  

   H-J fizetési osztályokban:  

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

   H-J fizetési osztályokban:  

Illetménykiegészítés 

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

Illetménypótlékok

6.  Illetménypótlékok a pótlékalap %-ában  

  címpótlék: munkatársi:  

   tanácsosi:  

   f munkatársi:  

   f tanácsosi:  

  egészségkárosító kockázatok, illetve egyéni  

  véd eszköz használata miatti pótlék:  

  idegennyelv-tudási pótlék középfokú nyelvvizsga esetén:  

   fels fokú nyelvvizsga esetén:  

7.  Fizetési fokozatban való várakozási id  csökkentésének  

 kötelez  eseteire vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

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

9.  Az ügyeleti díj mértékének szabályozása egészségügyi intézményekben:  

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

10.  Rendelkezés a közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételeinek szabályozására: 

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT TOVÁBBI KERESETELEMEK ÉS JUTTATÁSOK

11.  A megállapodás további keresetelemekre 

a.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

c.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  készenlét díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

12.  Jutalmazási szabályzat: van (1); nincs (2):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés bejelentésére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN

Költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés: költségvetési intézménynél kötött minden olyan 
megállapodás, amelyet a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 8-13. §-ban foglaltak figyelembevéte-
lével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kap-
csolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az 
adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval 
való egyéni megállapodás, valamint a Kjt. 17. §-a alapján megalkotott közalkalmazotti szabályzat.] 

Több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés: egyrészr l munkáltatói érdek-
képviseleti szervezet vagy több költségvetési intézmény (munkáltató), másrészr l szakszervezet vagy 
több szakszervezet által kötött kollektív szerz dés. 

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

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

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. sz. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Ha a költségvetési intézmény több költségvetési intézményre kiterjed  kollektív szerz dés hatálya alá 
tartozik (azaz a munkáltató a több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú kollektív szerz dés egyik alá-
írója) és helyi szint  szerz dés nem létezik, akkor munkáltatónak az egy munkáltatóra kiterjed  hatályú kol-
lektív szerz dés bejelent  adatlapját nem kell kitölteni. 

Ha a költségvetési intézménynél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerz dést is kötnek, akkor az adatlapon 
csak a helyben kötött kollektív szerz dés rendelkezéseire vonatkozó válaszokat kell megadni. 
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A közalkalmazotti jogviszony szabályozására vonatkozó kérdéseknél, amennyiben különböz  köz-
alkalmazotti csoportokra eltér  rendelkezés vonatkozik, akkor a munkáltatónál tipikusnak tekinthet , legna-
gyobb létszámú közalkalmazotti csoportra vonatkozó válaszokat kérjük megadni. 

Kérjük, hogy lehet leg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borí-
tékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés nyilvántartás”.

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

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer  Kollektív Szerz dés Nyilván-
tartás).

Az egyes sorokhoz tartozó kódmez be a kódszámokat az alábbiak szerint kell beírni. 

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

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

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

2. sor:  A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük 
olvasható módon közölni, a telefon és fax-számmal együtt, illet leg ha a szerz dést köt  szak-
szervezet székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kérjük feltüntet-
ni.

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a 
bíróságon önállóan is be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik szakmai-ágazati 
(országos, területi) szakszervezeti szövetséghez tartozik (ha a szakszervezetek száma több, mint 
a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét külön lapon folytatni.).

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

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

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

5/a. sor:  Amennyiben a költségvetési intézmény részese több munkáltatóra kiterjed  hatályú megállapo-
dásnak (az 5. sorban 1-es kód szerepel), kérjük, hogy tüntessék fel a több munkáltatóra kiterjed
hatályú kollektív szerz dés nyilvántartási számának els  öt karakterét.

6. sor:  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos sta-
tisztikai állományi létszámát, valamint ennek fizikai és szellemi foglalkozásúakra vonatkozó bontá-
sát kérjük beírni az érvényes KSH el írásoknak megfelel en (egész számra kerekítve). 

7. sor:  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  év december 31-én alkalmazásban állók 
férfi és n i munkavállalókra vonatkozó bontását kérjük megadni. 
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II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

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

Ha a kérdésre adható válaszok között szerepel az „azonos a jogszabállyal” lehet sége is, azon a Mt., a Kjt. 
illet leg a végrehajtási rendeletben meghatározott el írást kell érteni. 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz, (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás.

1/a. sor:  1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos a jogszabály el írásával. 

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: a módosí-
tás okainak felsorolása, a módosításra bármelyik fél írásos kezdeményezését követ en kerülhet 
sor, a tervezetet egyeztet  bizottság készíti el stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3/a. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljá-
rásra vonatkozóan el írást (pl.: határozott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x 
hónappal kezdeményezni kell a munkáltatónak a szerz dés lejártára vonatkozó id pont megvál-
toztatására, illetve új szerz dés megkötésére irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs el írás.

3/b. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a felmondásakor követend  eljárására vonatkozóan el írást 
(pl.: a szerz dés felmondása írásban az okok megindokolásával, egyeztetési vagy tárgyalási köte-
lezettséget írnak el  a felmondási ok megvizsgálására, új szerz dés megkötésére stb.),

2: ha nincs el írás.

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

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

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

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás. 

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

2: nincsenek. 

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

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

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

2: nincs ilyen megállapodás. 
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A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

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

2: nincs szabályozás. 

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

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

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

2: ha nincs szabályozás. 

10/a. sor: 1: ha a kollektív szerz dés legfeljebb 2 havi, vagy annál kevesebb munkaid keret alkalmazását 
írja el ,

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

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

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

2. ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  határa-
ként 200 óránál több, de legfeljebb a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott legfeljebb évi 280 órát tartal-
mazza,

3: nincs szabályozás. 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés illetményrendszerre (illetmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék) 
vonatkozó el írásokat tartalmaz, a Kjt. 66-75. §-aiban, és/vagy az ágazati végrehajtási rendele-
tekben foglalt illetményszabályokon túlmen en (ebben az esetben a III. adatlapot, illetve annak 
megfelel  részét – az arra vonatkozó el írások szerint – ki kell tölteni),

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

17. sor:  1: ha a szabadság kiadás rendjére van rendelkezés,

2: nincs konkrét rendelkezés, 

9: azonos a jogszabállyal. 

17/a. sor: 1: ha a szabadság esedékessége évét követ  június 30-ig történ  kiadásra van rendelkezés, 

2: nincs rendelkezés. 

20. sor:  1: ha a képzés intézményi szint  költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi 
szerz désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás,

9: azonos a jogszabállyal. 

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

2: nincs szabályozás.

24. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb.) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató által a kollektív szerz désben rögzített juttatások közül egy meghatá-
rozott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak, 

2: nincs. 

25-34. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások. 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) belül van biztosítva, 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 
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III. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZE

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

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

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

b.) ha az intézménynél a kollektív szerz dés szerint a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete szerinti illet-
ménytáblázat változásától eltér  id pontban (és attól függetlenül) kerül sor az illetmények nö-
velésére. Ekkor a Kjt. illetménynövelésének hatásaként 0-t kell bejelölni. 

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

Visszamen leges hatályú illetménynövelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. 
Ha az illetménynövelés a megállapodás szerint több ütemben valósul meg, akkor valamennyi id -
pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az 
els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az illetménynövelés Ft ösz-
szegben került meghatározásra, azt kérjük %-os mértékre átszámítani. 

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

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

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

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

4. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 66. § (2) és (3) bekezdésében szerepl nél magasabb mérték  (pl. 
5% helyett 6%) – a kollektív szerz désben megállapított – további szakképesítési szorzókat kell 
a Kjt. 1. sz. melléklete, vagy – annak kitöltése esetén – a III. sz. adatlap 2/a. során szerepl  illet-
ménytáblázat bértételei százalékában – egész számra kerekítve – megadni. 

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

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

7. sor:  1: ha van a fizetési fokozatban várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó 
megállapodás, 

2: nincs. 
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8. sor:  ha a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján az ágazati végrehajtási rendeletekben szabályozott illet-
ménypótlék(ok)nál magasabb mértékeket állapítottak meg, 

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

9. sor:  1: ha a jogszabályban [233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése] szerepl nél ma-
gasabb mértéket határoznak meg, 

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz.

10. sor:  1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoz meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

11. a-d.:  1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoz meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

12. sor:  1: ha a jutalmazásokra tartalmaz szabályozást, 

2: ha a jutalmazásokra nem tartalmaz szabályozást.

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK:
I.-II. ÁLTALÁNOS ADATOK, ILLETVE TARTALMI RÉSZ:

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

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

III. AZ ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZ:

ri János 
telefon:  (1) 472-8275, fax: (1) 472-8279  
e-mail: ori.janos@szmm.gov.hu” 
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BEJELENT  ADATLAP 
több költségvetési intézményre kiterjed  hatályú 

– 2008. évben megkötött, módosított vagy megsz nt – 
kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez,  

illetve törléséhez, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a költségvetési intézmények (munkáltatók), illet leg munkáltatói érdekképviseleti 
szervezetek, amelyek 2008. évben több munkáltatóra kiterjed  hatályú 

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

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1782
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet , illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

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

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

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat: a kollektív szerz dést köt  felek, valamint a szerz dés hatálya alá tartozó 
munkáltatók (költségvetési intézmények) 

a) hozzájárulnak, hogy a KSH, illet leg a Magyar Államkincstár a munkáltatók létszámadatait a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumnak átadja, valamint az így kapott adatokat, a bejelent  adatlapokon közölt infor-
mációkat és a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollek-
tív szerz désekkel összefügg  elemzési, érdekegyeztetési és az államigazgatási célra – a vonatkozó adat-
védelmi rendelkezések betartásával – felhasználhassa: 

  Igen Nem

b) hozzájárulnak a kollektív szerz dés közzétételéhez: Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

526-       -1/2008-MKBERF

Melléklet:

KSZ

Megjegyzés: 

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

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1. A jelentést benyújtó
1.1.  költségvetési intézmény (munkáltató) 

a szerz dést köt  további költségvetési intézmények (munkáltatók) adatait a „Jegyzék”-ben kérjük szerepeltetni

 KSH törzsszáma:      PIR száma:        
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével, PIR szám: a költségvetési intézmények 
törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben. 

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben 

 a munkáltató tag: 

1.2.  munkáltatói érdekképviselet 
a szerz dést köt  további munkáltatói érdekképviselet adatait a pótlapon, a szerz dés hatálya alá tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók) adatait a 
„Jegyzék”-ben kérjük szerepeltetni

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

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

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

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

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

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

 jellemz  tevékenység kódja:

6.  A szerz dés hatálya alá tartozó területen (munkáltatóknál) foglalkoztatottak 

 átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

 ebb l: fizikai foglalkozásúak:      f

  szellemi foglalkozásúak:      f
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1.2. Munkáltatói érdekképviseletek [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelynek a szerz dést köt  munkáltatói 

 érdekképviselet tagja: 
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2.  Szakszervezetek [folytatás]

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

c.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

d.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

e.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

f.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
munkahelyi szakszervezet esetén a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a bíróságon önállóan van bejegyezve

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 
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a szerz dés hatálya alá tartozó költségvetési intézményekr l

Megjegyzések:
1: a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik 

az adószám els  nyolc számjegyével.
2: a munkáltató (költségvetési intézmény) törzsszáma a Pénzügyi Információs Rend-

szerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél utolsó három számjegye: 0)
3: munkáltató teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezése. 

4: a megállapodás megkötését megel z  hónapban alkalmazásban állók átlagos statisz-
tikai állományi létszáma (fizikai és szellemi bontásban), egész számra kerekítve. 

5: ha a munkáltatónál m ködik szakszervezet, akkor ezt a kódmez ben X-szel kell jelöl-
ni.

6: szakmai/ágazati/országos munkáltatói érdekképviselet neve, amelyben a munkáltató 
tag

1. törzsszám:1    PIR szám:2 név:3

fizikai létszám:4      szellemi létszám:4 szakszervezet:5 érdekképv:6

2. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

3. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

4. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

5. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

6. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

7. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

8. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

9. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

10. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 

11. törzsszám:    PIR szám: név:

fizikai létszám:      szellemi létszám: szakszervezet: érdekképv: 
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

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

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

  azonos a jogszabállyal [3 hónap] (9):

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

3.  Rendelkezés a szerz dés: 

a.  megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

b.  felmondásakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

5.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

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

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

6.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

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

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

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

7.  El nyben részesítési szabály a közalkalmazottak meghatározott körére, azonos 

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

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

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

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

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos a jogszabállyal (9):

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

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

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

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

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

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

11.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

a.  többm szakos munkarendben foglalkoztatottak beosztásának rendjére: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  osztott munkarendben foglalkoztatottakra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

12.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):

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

 44 munkanapnál kevesebb (1); 44 munkanapnál több (2);

 nincs szabályozás (3); azonos a jogszabállyal (9):

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

 több, de legfeljebb a jogszabály által megengedett legmagasabb (2); nincs szabályozás (3):
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15.  Munkakör, amelyben nem jár a rendkívüli munkaid ben végzett munkáért 

 díjazás: van (1); nincs (2):

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

17.  Szabadságra kiadásának rendjére vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

a.  rendelkezés az esedékesség évét követ  június 30-ig történ  kiadásra: van (1); nincs (2):

18.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

19.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

21.  Megállapodás a további munkaviszony létesítésére és az ezzel kapcsolatos 

 összeférhetetlenségre: van (1); nincs (2):

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

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

24.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 100 000 alatt (1); 100 000-200 000 között (2);

 200 000-300 000 között (3); 300 000-400 000 között (4); 400 000 felett (5):

25.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2); választható (3):

26.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

27.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

28.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

29.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

30.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

31.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

32.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

33.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

34.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

35.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):
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36.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):

37.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

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

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

38.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

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

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

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

a.  rendelkezés az elégséges szolgáltatásról: van (1); nincs (2):

42.  A viták rendezésére bizottság: állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés illetmény-megállapodási elemei 

A MEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Illetménynövelés

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

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

   . . ,

 ebb l a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása: ,

Illetménytáblázat 

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

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

1.           
2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

2/b.  Az illetménytáblázat hatálybalépésének id pontja:      .  .

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

 illetménye: Ft/f /hó

megnevezése illetmény megnevezése illetmény megnevezése illetmény 

Egyetemi tanár 3  F iskolai tanár 3 Kutató professzor 3 

Egyetemi tanár 2   F iskolai tanár 2 Kutató professzor 2 

Egyetemi tanár 1  F iskolai tanár 1  Kutató professzor 1 

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

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

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

Egyetemi adjunktus 3  F iskolai adjunktus 2 Tudományos m.társ 

Egyetemi adjunktus 2  F iskolai adjunktus 1 Tudományos sm.társ 

Egyetemi adjunktus 1  F iskolai adjunktus 

Egyetemi tanársegéd  F iskolai tanársegéd 

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

  egy további szakképesítés esetén B-G fizetési osztályokban:  

   H-J fizetési osztályokban:  

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

   H-J fizetési osztályokban:  

Illetménykiegészítés 

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

Illetménypótlékok

6.  Illetménypótlékok a pótlékalap %-ában  

  címpótlék: munkatársi:  

   tanácsosi:  

   f munkatársi:  

   f tanácsosi:  

  egészségkárosító kockázatok, illetve egyéni  

  véd eszköz használata miatti pótlék:  

  idegennyelv-tudási pótlék középfokú nyelvvizsga esetén:  

   fels fokú nyelvvizsga esetén:  

7.  Fizetési fokozatban való várakozási id  csökkentésének  

 kötelez  eseteire vonatkozó megállapodás: van (1); nincs (2):

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

9.  Az ügyeleti díj mértékének szabályozása egészségügyi intézményekben:  

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

10.  Rendelkezés a közalkalmazotti kereset-kiegészítés feltételeinek szabályozására: 

 van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN RÖGZÍTETT TOVÁBBI KERESETELEMEK ÉS JUTTATÁSOK

11.  A megállapodás további keresetelemekre 

a.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

b.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

c.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

d.  készenlét díjazására: van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN

Költségvetési intézménynél kötött kollektív szerz dés: költségvetési intézménynél kötött minden olyan 
megállapodás, amelyet a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 8-13. §-ban foglaltak figyelembevéte-
lével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek). [Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kap-
csolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az 
adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval 
való egyéni megállapodás, valamint a Kjt. 17. §-a alapján megalkotott közalkalmazotti szabályzat.] 

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

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

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

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Az adatközlés bejelent  adatlap kitöltése és beküldése a nyilvántartó szervezetnek a munkáltatói 
érdekképviselet (a bejelentéssel megbízott munkáltató), és a szakszervezet együttes kötelessége. 

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

Kérjük, hogy lehet leg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borí-
tékra szíveskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés nyilvántartás”.

Amennyiben korábbi bejelentés visszaigazolásából ismert a nyilvántartási szám, annak csak az els  öt 
karakterét kell beírni. 
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A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer  Kollektív Szerz dés Nyilván-
tartás).

Az egyes sorokhoz tartozó kódmez be a kódszámokat az alábbiak szerint kell beírni. 

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

1.1. sor.  törzsszám: a jelentést benyújtó költségvetési intézmény (munkáltató) KSH statisztikai jelz szá-
mának els  nyolc számjegye (megegyezik az adószám els  8 számjegyével). A jelentést be-
nyújtó munkáltató teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését, címét kér-
jük olvasható módon közölni (a KSH törzsszámot és/vagy a PIR számot is kérjük feltüntetni).

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

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a gazdálkodó szervezet melyik munkáltatói 
érdekképviseleti szervezethez tartozik. (A köztestületi kamarák nem tekintend k munkáltatói ér-
dekképviseletnek.) 

1.2. sor.  A jelentést benyújtó munkáltatói érdekképviseleti szervezet teljes, a kollektív szerz dés megköté-
sekor érvényes megnevezését, címét telefon- és fax-számát kérjük olvasható módon közölni. 

Ez esetben kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy melyik országos munkáltatói ér-
dekképviseleti szövetséghez tartozik. 

2. sor.  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvas-
ható módon közölni, pontos címmel, telefon és fax-számmal, e-mail címmel együtt (ha a szakszer-
vezetek száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét 
külön lapon folytatni)

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a szerz dést aláíró munkahelyi 
szakszervezet a bíróságon önállóan van bejegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

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

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

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

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

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

A jellemz  tevékenység kódjaként a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási 
rendjér l szóló 8005/2007. (PK. 14.) PM tájékoztató szerinti besorolás számjelét kell beírni. 

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

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

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

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

A költségvetési intézmény megnevezése. 
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A költségvetési intézmény létszáma: a megállapodás megkötését megel z  hónapban al-
kalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma (szellemi és fizikai bontásban). 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

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

Ha a kérdésre adható válaszok között szerepel az „azonos a jogszabállyal” lehet sége is, azon a Mt., a Kjt. 
illet leg a végrehajtási rendeletben meghatározott el írást kell érteni. 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás.

1/a. sor:  1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos a jogszabály el írásával. 

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: a módosí-
tás okainak felsorolása, a módosításra bármelyik fél írásos kezdeményezését követ en kerülhet 
sor, a tervezetet egyeztet  bizottság készíti el stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3/a. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljá-
rásra vonatkozóan el írást (pl.: határozott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x 
hónappal kezdeményezni kell a munkáltatónak a szerz dés lejártára vonatkozó id pont megvál-
toztatására, illetve új szerz dés megkötésére irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs el írás.

3/b. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a felmondásakor követend  eljárására vonatkozóan el írást 
(pl.: a szerz dés felmondása írásban az okok megindokolásával, egyeztetési vagy tárgyalási köte-
lezettséget írnak el  a felmondási ok megvizsgálására, új szerz dés megkötésére stb.),

2: ha nincs el írás.

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

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

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

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás.  

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

2: nincsenek. 

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

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

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

2: nincs ilyen megállapodás. 
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A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

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

2: nincs szabályozás. 

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

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

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

2: ha nincs szabályozás. 

10/a. sor: 1: ha a kollektív szerz dés legfeljebb 2 havi, vagy annál kevesebb munkaid keret alkalmazását 
írja el ,

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

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

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

2. ha a kollektív szerz dés az elrendelhet  rendkívüli munkavégzés id tartamának fels  határa-
ként 200 óránál több, de legfeljebb a Kjt. 55/A. §-ban meghatározott legfeljebb évi 280 órát tartal-
mazza,

3: nincs szabályozás. 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés illetményrendszerre (illetmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék) 
vonatkozó el írásokat tartalmaz, a Kjt. 66-75. §-aiban, és/vagy az ágazati végrehajtási rendele-
tekben foglalt illetményszabályokon túlmen en (ebben az esetben a III. adatlapot, illetve annak 
megfelel  részét – az arra vonatkozó el írások szerint – ki kell tölteni),

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

17. sor:  1: ha a szabadság kiadás rendjére van rendelkezés,

2: nincs konkrét rendelkezés, 

9: azonos a jogszabállyal. 

17/a. sor: 1: ha a szabadság esedékessége évét követ  június 30-ig történ  kiadásra van rendelkezés, 

2: nincs rendelkezés. 

20. sor:  1: ha a képzés intézményi szint  költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi 
szerz désen kívüli – támogatására született szabályozás,

2: nincs szabályozás.

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

2: nincs szabályozás.

24. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás stb) szabadon választható rendszere, melyben a mun-
kavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített juttatások 
közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak. 

2: nincs. 

25-34. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások: 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) belül van biztosítva,

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva.
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III. KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZE

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

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

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

b.) ha az intézménynél a kollektív szerz dés szerint a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete szerinti illet-
ménytáblázat változásától eltér  id pontban (és attól függetlenül) kerül sor az illetmények nö-
velésére. Ekkor a Kjt. illetménynövelésének hatásaként 0-t kell bejelölni. 

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

Visszamen leges hatályú illetménynövelésnél a visszamen leges hatály dátumát kell feltüntetni. 
Ha az illetménynövelés a megállapodás szerint több ütemben valósul meg, akkor valamennyi id -
pontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az 
els  emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az illetménynövelés Ft ösz-
szegben került meghatározásra, azt kérjük %-os mértekre átszámítani. 

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

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

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

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

4. sor:  A megfelel  adatmez be a Kjt. 66. § (2) és (3) bekezdésében szerepl nél magasabb mérték  (pl. 
5% helyett 6%) – a kollektív szerz désben megállapított – további szakképesítési szorzókat kell 
a Kjt. 1. sz. melléklete, vagy – annak kitöltése esetén – a III. sz. adatlap 2/a. során szerepl  illet-
ménytáblázat bértételei százalékában – egész számra kerekítve – megadni. 

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

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

7. sor:  1: ha van a fizetési fokozatban várakozási id  csökkentésének kötelez  eseteire vonatkozó 
megállapodás, 

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

2: magasabb mérték  pótlékot nem állapítottak meg. 

9. sor:  1: ha a jogszabályban [233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §. (6) bekezdése] szerepl nél ma-
gasabb mértéket határoznak meg, 

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz.

10. sor:  1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoznak meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

11/a-d. sor: 1: ha a jogszabályban szerepl nél magasabb mértéket határoznak meg,

2: ha nem tartalmaz szabályozást,

9: ha a jogszabállyal azonos szabályozást tartalmaz. 

12. sor:  1: ha a jutalmazásokra tartalmaz szabályozást, 

2: ha a jutalmazásokra nem tartalmaz szabályozást.

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK:
I.-II. Általános adatok, illetve tartalmi rész:  

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

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

III. AZ ILLETMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓ RÉSZ:

ri János 
telefon: (1) 472-8275, fax: (1) 472-8279 
e-mail: ori.janos@szmm.gov.hu” 



5. számú melléklet az 1/2008. (II. 29.) SZMM rendelethez

,,5. számú melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez
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BEJELENT  ADATLAP 

közigazgatási szervnél 
2008. évben megkötött, módosított vagy megsz nt

kollektív szerz dés nyilvántartásba vételéhez,  
illetve törléséhez, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatáshoz 

A kollektív szerz dés nyilvántartásba vétele, a kapcsolódó adatszolgáltatás a Munka Törvénykönyvér l
szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. §-a alapján történik. 

Adatszolgáltatók: azok a közigazgatási szervek, amelyek 2008. évben 
kollektív szerz dést (beleértve annak módosítását vagy megsz nését is) kötöttek. 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 
Az adatgy jtés a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program

Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel. 

KSH nyilvántartási szám: 1953
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 

adatszolgáltatás büntet -, illet leg szabálysértési eljárást von maga után! 

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

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

............................................................ ............................................................ 
szakszervezet(ek) képviseletében munkáltató képviseletében 

P. H. P. H. 

Hozzájárulási nyilatkozat

A kollektív szerz dést köt  felek hozzájárulnak, hogy a Magyar Államkincstártól és a KSH-tól kapott adato-
kat, a bejelent  adatlapokon közölt információkat, valamint a letétbe helyezett kollektív szerz dés adatait a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium a kollektív szerz désekkel összefügg  elemzésekhez, az érdek-
egyeztetéshez és az államigazgatás részére felhasználhassa. 

Igen Nem 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

KOLLEKTÍV SZERZ DÉS NYILVÁNTARTÁS

Érkeztetési szám: 

Érkezett:

Iktatószám:

526-       -1/2008-MKBERF

Melléklet:

KSZ

Megjegyzés: 

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

A kollektív szerz dés 
 nyilvántartási száma: /
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ADATLAP
I.

a szerz d  felek és a kollektív szerz dés adatairól 

1.  A közigazgatási szerv 

 KSH törzsszáma:      PIR száma:        
a törzsszám a KSH statisztikai jelz szám els  nyolc számjegye, amely megegyezik az adószám els  nyolc számjegyével, PIR szám: a közigazgatási szerv törzs-
száma a Pénzügyi Információs Rendszerben.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

2.  Szakszervezet(ek) 

a.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

b.  adószáma:      - - bírósági nyilvántartási száma:  

 a bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:  
a bírósági nyilvántartási számot csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a bíróságon önállóan be van jegyezve.

 neve: 

 címe: 

 utca, házszám: 

 telefon:         fax: e-mail:

 szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelyhez a 

 szakszervezet tartozik: 

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

 A szerz déskötés (módosítás, megsz nés) 

 ideje:    . . hatályba lépés ideje:      .  .

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

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

5.  A munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma:      f

6.  A tárgyévet megel z  év december 31-ei állapot szerint munkaviszonyban állók száma  

férfi:      f

n :     f
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ADATLAP
II.

a kollektív szerz désben foglalt szabályok, rendelkezések 

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

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

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

  azonos az Mt-vel [3 hónap] (9):

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

3.  Rendelkezés a szerz dés 

a.  megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

b.  felmondásakor követend  eljárásra: van (1); nincs (2):

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

5.  A szakszervezeti jogokat érint  rendelkezések: 

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

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

6.  A szakszervezet m ködését érint  rendelkezések: 

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

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

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

7.  El nyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére, 

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

8.  Határozott idej  munkaszerz dések megkötésére vonatkozó rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  a szerz dés id tartamának hosszára: van (1); nincs (2):

b.  az összes munkaszerz déshez viszonyított arányára: van (1); nincs (2):

9.  A próbaid : 30 nap alatt (1); nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel [30 nap] (9):

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

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

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

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

  egyéb szabályozás (2); nincs szabályozva (3); azonos az Mt-vel (9):

11.  A végkielégítés: nagyobb mérték , mint amit az Mt. el ír (1);

  nincs szabályozás (2); azonos az Mt-vel; (9):

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

a.  ha van, az vonatkozik csak a munkavállalóra (1); csak a munkáltatóra (2); mindkett re (3):

b.  a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó 

 szabályozás: van (1); nincs (2) ; azonos az Mt-vel (9):

13.  A csoportos létszámcsökkentés szabályozása: van (1); nincs (2) ; azonos az Mt-vel (9):

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

a.  ha van, a foglalkoztatás szintjére irányuló megállapodás jellege:

  a létszámcsökkentés nagysága (1); a foglalkoztatás szinten tartása (2);

  a foglalkoztatás b vítése (3); egyéb megállapodás (4):

b.  ha a 14/a. sor 1, a létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke:   ,
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15.  Atipikus munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

a.  határozott idej  munkaszerz dés keretében: van (1); nincs (2):

b.  részmunkaid re: van (1); nincs (2):

c.  távmunkára: van (1); nincs (2):

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

a.  több munkaid keretet állapít meg munkakör kategóriánként: van (1); nincs (2):

b.  ha igen, a munkavállalók legnagyobb csoportjára alkalmazott munkaid keret: 

 4 hónapnál kevesebb (1); 4 hónapnál több, de legfeljebb 6 hónap (2); éves (3):

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

17.  Munkarendre vonatkozó szabályok 

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

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

c.  megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok: van (1); nincs (2):

18.  Pihen napokra vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

19.  Munkaközi szünetre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

a.  ha van, a munkaközi szünet: része a munkaid nek (1); nem része a munkaid nek: (2):

20.  Napi pihen id re vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

a.  ha a 21. sor igen az együttes id tartama évi 110 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

b.  ha a 21. sor nem az átirányítás id tartama évi 44 munkanapnál: kevesebb (1); több (2);  

azonos az Mt-vel (9):  

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

azonos az Mt-vel (9):  

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

azonos az Mt-vel (9):  

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

23.  Az elrendelhet  rendkívüli munka legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 23. sor igen, a legmagasabb éves mérték: 

 200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

24.  Készenléti jelleg  munkakörök meghatározása: van (1); nincs (2):

25.  Az elrendelhet  készenlét legmagasabb havi mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 25. sor igen, a mérték 168 óránál: kevesebb (1); több (2); azonos az Mt-vel (9):

26.  Az elrendelhet  ügyelet legmagasabb éves mértékére rendelkezés: van (1); nincs (2):

a.  ha a 26. sor igen, a mérték: 

  200 óránál kevesebb (1); 201-300 óra között (2); azonos az Mt-vel (9):

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

28.  Rendelkezés a munkabér kifizetésének 

a.  módjára: van (1); nincs (2):

b.  esedékességére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):
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29.  Szabadságra vonatkozó szabályok: 

a.  kiadásának rendjére: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

b.  pótszabadságra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendelkezés a munkavállaló által szabadon igénybe vehet

 mértékr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  rendelkezés az esedékesség évét követ  június 30-ig történ  kiadásra: van (1); nincs (2):

30.  Egyéb munkaid -kedvezményekre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

31.  Egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályozás: 

  van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

a.  tanulmányi szerz désre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

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

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

35.  Cafeteria rendszer (CR): van (1); nincs (2):

a.  ha van, a juttatás mértéke (Ft/f /év): 100 000 alatt (1); 100 000-200 000 között (2);

 200 000-300 000 között (3); 300 000-400 000 között (4); 400 000 felett (5):

36.  Étkezési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

 étkezési utalvány adómentes határ felett (3):

b.  az étkezési utalvány hideg ételre (1); meleg ételre (2); választható (3):

37.  Üdülési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: pénzbeli (1); üdülési csekk (2); választható (3):

38.  Kötelez  mértéket meghaladó magán- 

 nyugdíjpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

39.  Önkéntes magán-nyugdíjpénztári 

 hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

40.  Egészségpénztári hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

41.  Helyi közlekedési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

42.  Baleset- és életbiztosítás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

43.  Ruházati költségtérítés: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

44.  Beiskolázási támogatás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

a.  ha van: adómentes határig (1); adómentes határ felett (2):

b.  ha van, a juttatás módja: pénzbeli (1); vásárlási utalvány (2); választható (3):

45.  Tandíjfizetési hozzájárulás: CR-en belül van (1); CR-en kívül van (2); nincs (3):

46.  Egyéb, béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 

a.  lakásépítési támogatás: van (1); nincs (2):

b.  munkáltatói kölcsön: van (1); nincs (2):

47.  Munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeli (2); nincs szabályozás (3):
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48.  A kártérítési felel sség szabályozása: 

a.  a munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés 

 fels  határának felemelésére: van (1); nincs (2):

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

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

49.  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás 

a.  fiatal munkavállalókra és pályakezd kre: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

c.  megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatására: 

  van (1); nincs (2); azonos a jogszabállyal (9):

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

A MUNKAÜGYI VITÁKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

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

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

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

a.  rendelkezés az elégséges szolgáltatásról: van (1); nincs (2):

53.  A viták rendezésére bizottság: Állandó van (1); eseti jelleggel m köd  van (2); nincs (3):
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ADATLAP
III.

a kollektív szerz dés bér-megállapodási elemei 

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

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

A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELEMEI

Átlagkereset-növelés 

3.  Az átlagkereset-növelés melyik évre vonatkozik: 

 Az átlagkereset-növelés mértéke (%)  ,

Alapbérnövelés 

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

   . . ,

   . . ,

Minimálbér 

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

   . .    

   . .    

  vagy: az országos minimálbérre megállapított szorzószám (%):     

Garantált bérminimumok 

6.  Középfokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó  

– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

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

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

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

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

7.  Fels fokú képesítést igényl  munkakörre vonatkozó  

– megállapodás érvényességének jellege: kötelez  (1); ajánlott (2):

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

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,

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

   . . legalább 2 év gyakorlati id :  ,
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Bértarifa 

8.  A besorolási rendszer, amelyen a bértarifa alapul:

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

b.  a MüM rendelet mellékletében foglalttól részletesebb 

 csoportokat meghatározó besorolási rendszer:

9.  A bértarifa hatálybalépésének id pontja:      .  .  

 a lejárat id pontja:      .  .  

BÉRTARIF A TÁBLÁZ AT

Kód Besorolás megnevezése a 6/1992. (VI. 27.) MüM rend. szerint 
létszám

(f )
alsó érték 
(Ft/f /hó)

11 Vezet  I. (f osztályvezet )           

12 Vezet  II. (osztályvezet )           

21 Termelésirányító I. (fels fokú végzettség)           

22 Termelésirányító II. (középfokú végzettség)           

23 Termelésirányító III. (aki nem I., II. végzettség )           

31 Gyakornok I. 0-1 év gyakorlattal (középiskolai végzettség)           

32 Munkatárs I. 1 év feletti gyakorlattal (középiskolai végzettség)           

33 Gyakornok II. 0-1 év gyakorlattal (középisk. végz. és fels f. szakt.)           

34 Munkatárs II. 1 év feletti gyakorlattal (középisk. végz. és fels f.szakt.)           

35 F munkatárs II. (középiskolai végzetts. és fels fokú szaktanfolyam)           

36 Gyakornok III. 0-1 év gyakorlattal (egyetemi, f iskolai végzettség)           

37 Munkatárs III. 1 év feletti gyakorlattal (egyetemi, f iskolai végzettség)           

38 F munkatárs III. (egyetemi, f iskolai végzettség)           

41 Gyakornok (ügyviteli) 0-0,5 év gyakorlat           

42 Ügyviteli munkatárs 0,5 év feletti gyakorlat           

51 Segédmunkás (normál munkafeltétel)           

52 Segédmunkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

53 Betanított munkás (normál munkafeltétel)           

54 Betanított munkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

55 Szakmunkás (normál munkafeltétel)           

56 Szakmunkás (kedvez tlen munkafeltétel)           

57 Mester (normál munkafeltétel)           

58 Mester (kedvez tlen munkafeltétel)           

Ha bérmegállapodás érvényességi idején belül a tarifa tábla többször változik, és a mértéke az adatlap kitöl-
tésekor már ismertek, akkor ezt a lapot (8. oldal, 8-9. pontok és a bértarifa tábla) annyiszor kérjük kitölteni, 
ahányszor változik a tarifatábla. 
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TOVÁBBI BÉRELEMEK

10.  Megállapodás további bérelemekre  

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

b.  m szakpótlékokra: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

c.  rendkívüli munkavégzés díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

d.  készenlét díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

e.  ügyelet díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

f.  átirányítás díjazására: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

11.  Rendelkezés a bérrendszerr l, különböz  bérformák meghatározásáról  

a.  ösztönz  bérr l: van (1); nincs (2); azonos az Mt-vel (9):

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

c.  egyéb: van (1); nincs (2):
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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  
közigazgatási szervnél kötött kollektív szerz dés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlaphoz 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. FOGALMAK 

Közigazgatási szervnél kötött kollektív szerz dés: minden olyan megállapodás, amelyet a Munka Tör-
vénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban foglaltak figyelembevételé-
vel kötött meg az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) hatálya alá tartozó munkáltató és a szakszervezet(ek). 
[Tipikusan ilyennek tekintend  a bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem min -
sül kollektív szerz désnek – és nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen 
alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval való egyéni megállapodás.]

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

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

A kollektív szerz dés megsz nése: megsz nik (hatályát veszti) a kollektív szerz dés, ha a határozott 
idej  szerz dés lejár; ha a szerz dést valamely szerz dést köt  fél felmondja a felmondási határid  le-
jártával; ha bármelyik szerz dést köt  fél jogutód nélkül sz nik meg (amennyiben a szerz dést több 
munkáltató, vagy munkáltatói érdekképviselet, illetve szakszervezet kötötte, a kollektív szerz dés csak a 
valamennyi munkáltató illetve szakszervezet jogutód nélküli megsz nésével veszti hatályát). Ha a kol-
lektív szerz dést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviselet együtte-
sen kötötte, a felmondás jogát – eltér  megállapodás hiányában – bármelyik fél gyakorolhatja. Ha szer-
z dést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapod-
nak. A több munkáltató, illetve a több munkáltatói érdekképviselet által együttesen kötött kollektív szer-
z dés felmondása esetén a szerz dés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, 
amely a felmondás jogát gyakorolta. 

Jogutódlás: ha a munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal sz nik meg, a kollektív szerz dés érvény-
ben marad. A munkáltató személyében bekövetkez  jogutódlás esetében a jogutódlás id pontjában a 
jogel d munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételeket – a 
munkarend kivételével – a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerz désnek a 
jogel d munkáltatónál történ  felmondásáig vagy a kollektív szerz dés hatályának lejártáig, illetve a 
jogutód munkáltatónál másik kollektív szerz dés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás 
id pontját követ  egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania. Amennyiben a jogutód munkálta-
tóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben meghatározott munkafeltételek a jogel d munkáltatóra ki-
terjed  hatályú kollektív szerz dés szerinti munkafeltételeknél a munkavállaló számára kedvez bbek, a 
jogutód munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz désben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az adatlapban nem definiált fogalmakat az Mt., illetve a KSH hatályos munkaügyi statisztikai el írásai 
szerinti tartalommal kell értelmezni. 

2. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden, hatályba lép  új kollektív szerz désr l és annak minden kés bbi módosításáról, valamint 
megsz nésér l bejelent  adatlapot kell kitölteni, és beküldeni a nyilvántartó szervezetnek (ha a beje-
lentés tárgya a kollektív szerz dés megsz nése, akkor csak a fed lapot és az I. adatlapot kell kitölteni és 
beküldeni).

Kérjük, hogy a munkáltató adószámmal ellátott bélyegz jét szíveskedjenek használni, és a borítékra szí-
veskedjenek ráírni: „Kollektív szerz dés nyilvántartás”.

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

A hozzájárulási nyilatkozatot kérjük minden esetben a vonatkozó válasz aláhúzásával (bekarikázásával) 
megadni. 

Az adatközlés a szerz d  felek, a munkáltató, illetve a szakszervezet kötelessége. 

Az adatlap letölthet  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról: 
(http://www.szmm.gov.hu  Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer  Kollektív Szerz dés Nyilván-
tartás).
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AZ EGYES SOROKHOZ TARTOZÓ KÓDMEZ BE A KÓDSZÁMOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL BEÍRNI:

I. A SZERZ D  FELEK ÉS A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS ADATAI

1. sor:  A közigazgatási szerv (munkáltató) neve mellett a KSH törzsszámot és/vagy a PIR számot is fel 
kell tüntetni. A közigazgatási szerv teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megneve-
zését kérjük olvasható módon közölni. A KSH törzsszám a munkáltató KSH statisztikai jelz szá-
mának els  nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának els  nyolc szám-
jegyével.

PIR szám: a közigazgatási szerv törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önállóan gaz-
dálkodó szervezeteknél utolsó három számjegye: 0)

2. sor:  A szakszervezet teljes, a kollektív szerz dés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvas-
ható módon közölni, a telefon és fax-számmal együtt, illet leg ha a szerz dést köt  szakszervezet 
székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kérjük feltüntetni. 

A bírósági nyilvántartási számot, valamint nyilvántartásba vételr l rendelkez  joger s bírósági ha-
tározat számát és keltét csak abban az esetben kell megadni, ha a munkahelyi szakszervezet a 
bíróságon önállóan is be van jegyezve. 

A bíróságon önállóan nyilvántartásba nem vett, de költségvetéssel és pénzintézeti számlával ren-
delkez  munkahelyi szakszervezetek (alapszervezetek) rendelkeznek adószámmal. 

Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik szakmai-ágazati 
(országos, területi) szakszervezeti szövetséghez tartozik (ha a szakszervezetek száma több, mint 
a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét külön lapon folytatni).

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

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

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

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

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

5. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  hónapban munkaviszonyban állók átlagos 
statisztikai állományi létszámát kérjük beírni, az érvényes KSH el írásoknak megfelel en (egész 
számra kerekítve).

6. sor.  A megállapodás megkötését (módosítását) megel z  év december 31-én munkaviszonyban állók 
férfi és n i munkavállalókra vonatkozó bontását kérjük megadni. 

II. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉSBEN FOGLALT SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK

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

A SZERZ DÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, KÖTELMI RENDELKEZÉSEI

1. sor:  1: ha a kollektív szerz dés felmondásának határidejére vonatkozóan el írást tartalmaz (ebben az 
esetben az 1/a. sort is ki kell tölteni),

2: ha konkrét szabályozás nincs 

1/a. sor:  1: ha a felmondási id  3 hónapnál hosszabb, 

2: ha a felmondási id  3 hónapnál rövidebb, 

9: ha a felmondási id  azonos az Mt. el írásával.

2. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan el írást (pl.: a módosí-
tás okainak felsorolása, a módosításra bármelyik fél írásos kezdeményezését követ en kerülhet 
sor, a tervezetet egyeztet  bizottság készíti el stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó el írás. 

3/a. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a megsz nésekor, határozott id  lejártakor követend  eljá-
rásra vonatkozóan el írást (pl.: határozott id re kötött kollektív szerz dés lejártát megel z en x 
hónappal kezdeményezni kell a munkáltatónak a szerz dés lejártára vonatkozó id pont megvál-
toztatására, illetve új szerz dés megkötésére irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs el írás.
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3/b. sor:  1: ha a kollektív szerz dés tartalmaz a felmondásakor követend  eljárására vonatkozóan el írást 
(pl.: a szerz dés felmondása írásban az okok megindokolásával, egyeztetési vagy tárgyalási köte-
lezettséget írnak el  a felmondási ok megvizsgálására, új szerz dés megkötésére stb.),

2: ha nincs el írás.

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

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

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

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

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás 

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

2: nincsenek 

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

2: ha nincs a szakszervezetek m ködési feltételére vonatkozó szabályozás  

6/b. sor:  1: ha a Mt. 25. § (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségvisel k mun-
kaid -kedvezményének pénzben történ  megváltásáról 

2: nincs ilyen megállapodás 

A SZERZ DÉS NORMATÍV RENDELKEZÉSEI, SZABÁLYAI

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

2: nincs szabályozás 

10. sor:  1: ha van a munkaviszony felmondására vonatkozóan a kollektív szerz désben valamilyen sza-
bály (ez esetben a 10/a. sorok adatmez it is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 10/a. sor adatmez i üresen maradnak.)

10/a. sor: 1: ha tételes felmondási korlátozás van (pl. a munkáltatónál hosszú ideje munkaviszonyban lév k, 
stb.),

2: ha nincs tételes felmondási korlátozás. 

10/b. sor: 1: ha a felmondási id  szabályozása beosztási kategóriánként történik, 

2: ha nincs szabályozás. 

12. sor:  1: ha van szabályozás a rendkívüli felmondásra okot adó indokokról (pl.: azok tételes felsorolása),

2: ha nincs szabályozás. 

14/a. sor: Ha a 14. sor 1, akkor a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás jellege: 

1: létszámcsökkentés nagysága (ez esetben a 14/b. sort is ki kell tölteni),

2: foglalkoztatás szinten tartása, 

3: foglalkoztatás b vítése, 

4: egyéb megállapodás 

14/b. sor: A létszámcsökkentés %-ban kifejezett mértéke – egy tizedes pontossággal – az el z  évi átlaglét-
számhoz viszonyítva. 

15/a. sor: 1: ha a kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik határozott idej  mun-
kaszerz déses foglalkoztatásról, 

2: ha nincs szabályozás. 

15/b. sor: 1: ha a kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik részmunkaid s foglal-
koztatásról, 

2: ha nincs szabályozás. 
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15/c. sor: 1: ha kollektív szerz dés az atipikus munkavégzés keretében rendelkezik a távmunka lehet ségé-
r l,

2: ha nincs szabályozás. 

16. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 118/A. §-a alapján munkaid keret alkalmazására vonatkozóan 
el írást tartalmaz (ebben az esetben a 16/a-c. kérdésekre is választ kell adni) 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 16/a-c. kérdések üresen maradnak)

16/a. sor: 1: több munkaid keretet állapítanak meg munkakörönként, vagy munkarend szerint, 

2: nincs el írás (ebben az esetben a 16/b-c. sorok üresen maradnak).

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

1: 4 hónapnál (illetve 18 hétnél) kevesebb, 

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

3: éves (illetve 52 heti). 

18. sor:  1: ha a kollektív szerz dés a Mt. 124. §-a alapján a pihen napok kiadására vonatkozóan el írást 
tartalmaz (ebben az esetben a 18/a-b. kérdésekre is választ kell adni) 

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 18/a-b. kérdések üresen maradnak)

18/a. sor: 1: a munkaid keret alkalmazása esetén legfeljebb havonta (részben, vagy egészben) összevon-
tan adja ki a pihen napot, 

2: a pihen napok kiadása nincs szabályozva. 

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

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

21. sor:  ha a Mt. 83/A. § (4) bekezdése alapján történ  munkavégzésre a kollektív szerz dés  

1: együttesen határozza meg az id tartamot,

2: külön-külön határozza meg az id tartamot.

21/a. sor: ha a 19. sorba 1 került, és az együttes id tartam

1: évi 110 munkanapnál kevesebb,

2: az évi 110 munkanapot meghaladja, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

21/b. sorok: ha a 21. sorba 2 került, és az id tartam évi 44 munkanapnál

1: kevesebb, 

2: több, 

9: azonos az Mt. el írásával. 

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

2: nincs el írás. 

27. sor:  1: ha bármilyen jelleg , a munka díjazására vonatkozó megállapodás (pl. bérpótlék, m szakpót-
lék, készenléti-, ügyeleti díj, stb.) van (ez esetben a III. sz. adatlapot, illetve annak megfelel  ré-
szét is ki kell tölteni),

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

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

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs 

29/a. sor: 1: ha a szabadság kiadás rendjére van rendelkezés,

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs rendelkezés. 
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29/c. sor: 1: van szabályozás arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a szabadsága egynegyedénél na-
gyobb hányadával rendelkezhet szabadon, 

2: nincs rendelkezés. 

29/d. sor: 1: ha a szabadság esedékessége évét követ  június 30-ig történ  kiadásra van rendelkezés, 

2: nincs rendelkezés. 

32. sor:  1: ha a képzés intézményi költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szerz -
désen kívüli – támogatására született szabályozás

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a 30/a-b. sorok üresen maradnak).

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

2: nincs rendelkezés. 

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

2: nincs meghatározva.

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

2: nincs. 

35. sor:  Cafeteria-rendszer: a jóléti juttatások (pl. étkezési támogatás, egészségpénztár, üdülési támoga-
tás, utazási támogatás, képzési támogatás, stb) szabadon választható rendszere, melyben a 
munkavállalók a munkáltató (gazdálkodó szervezet) által a kollektív szerz désben rögzített jutta-
tások közül egy meghatározott összegig saját igényeiknek megfelel en választhatnak. 

1: ha Cafeteria rendszert alkalmaznak. 

2: nincs. 

36-45. sor: a Cafeteria rendszerben, illetve azon kívül biztosított jóléti juttatások. 

1: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) belül van biztosítva. 

2: a jóléti juttatás Cafeteria rendszeren (CR-en) kívül van biztosítva. 
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III. A KOLLEKTÍV SZERZ DÉS BÉR-MEGÁLLAPODÁSI RÉSZE

A III-as adatlapot mindig ki kell tölteni ha a II.-es adatlapon a 27. sorban a munka díjazására vonatkozó 
kódmez be 1 kerül, de csak azon pontok kitöltését kérjük, amelyekre a megállapodás, illetve annak 
módosítása kiterjed. 
(Amennyiben az adott évben több kollektív szerz dés módosítás is történik és nem mindegyik vonatkozik 
bér-megállapodásra, akkor a bér-megállapodást nem tartalmazó módosításra vonatkozó bejelent  adatlap 
III. Bérmegállapodási része üresen maradhat.)

1. sor:  Akkor kell kitölteni, ha az adatlap III. részének 3. és/vagy 4. sorába kerül adat. Ebben az esetben 
a 3. sorban megjelölt évet megel z , illetve ennek hiányában a 4 sorban szerepl  hatálybalépés 
id pontjaként beírt dátum évszámát megel z  évben alkalmazásban állók átlagos statisztikai ál-
lományi létszámára jutó éves bruttó átlagkereset egy havi összegét kérjük beírni. Amennyiben 
az el z  évhez képest szervezeti változás történt, úgy annak megfelel en az átlagkereseti adatot 
korrigálni kell.

2. sor:  A közigazgatási szervnél az el z  év december 31-én érvényes minimálbér összegét kérjük beír-
ni, akár a jogszabály szerinti országos minimálbért alkalmazták, akár a gazdálkodó szervezetnél 
kötött kollektív szerz dés alapján ennél magasabb összeg t.

Átlagkereset növelés 

3. sor:  Azt az évet kérjük beírni, amelyre az átlagkereset növelés vonatkozik, valamint annak – egy tize-
des pontossággal, az összes munkavállaló szintjén számított – százalékos mértékét. 

Alapbérnövelés 

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

Minimálbér 

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

Garantált bérminimumok 

Az Országos Érdekegyeztet  Tanács 2006. november 25-i, 2006-2008. évekre szóló megállapodása alapján 
a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet új elemként vezeti be az iskolai végzettséghez, szakképzettséghez és gyakorlati 
id höz kötött garantált bérminimumokat. Ennek megfelel en a garantált bérminimumokhoz kapcsolódó meg-
állapodási elemek: 

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

– megállapodás érvényességégnek jellege 1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg .

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma. 

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



2008/33. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1653

7. sor:  Amennyiben a kollektív szerz dés tartalmaz a fels fokú iskolai végzettséggel rendelkez  munka-
vállalók garantált bérminimumára vonatkozó megállapodást, akkor azt itt kell megadni a követke-
z k szerint: 

– megállapodás érvényességégnek jellege 1: ha kötelez  jelleg ,
           2: ha ajánlott jelleg .

– hatálybalépés dátuma: a kollektív szerz désben rögzített hatálybalépés dátuma 

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

Bértarifa 

8. sor:  Kérünk 1-est írni abba a kódmez be, annál a besorolási rendszernél, amelyet a közigazgatási 
szerv alkalmaz. A másik két kódmez  üresen marad. 

9. sor:  A bértarifára vonatkozó megállapodás hatálybalépésének és – ha a megállapodás azt tartalmazza 
– lejáratának dátumát kérjük feltüntetni. 

A bértarifa táblázat kitöltésével kell megadni az egyes bértarifa (besorolási) kategóriákra – az adatlap I./7. 
pontjában közölttel azonos id szakra – vonatkozó összes létszámot, továbbá a kötött megállapodás alapján 
az az egyes besorolási kategóriákhoz tartozó alsó étékeket (Ft/f /hó), figyelemmel az ágazatközi besorolási 
rendszerr l szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet szerinti azonosító kódszámokra, valamint megnevezésekre. 
Amennyiben a munkáltató nem a MüM rendelet szerinti besorolási rendszert használja, azt meg kell 
feleltetni a rendelet szerintinek.

További bérelemek 

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

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

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

1: ha a kollektív szerz dés az Mt-t l eltér  szabályozást tartalmaz, 

2: ha a kollektív szerz dés nem tartalmaz szabályozást, 

9: ha a kollektív szerz dés az Mt-vel azonos szabályozást tartalmaz. 

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban felvilágosítást adnak: 

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

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

III. A BÉRMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ RÉSZ:
Szamosközi Erzsébet 
telefon: (1) 472-8276; fax: (1) 472-8279 
e-mail: szamoskozi.erzsebet@szmm.gov.hu” 



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

1010/2008. (II. 29.) Korm.

határozata

a Kormányzati Negyed projekttel kapcsolatos
döntések módosításáról

A Kor mány

1. a Kor mány za ti Épü let együt tes pro jekt meg va ló sí tá -
sát fel füg gesz ti, és egyet ért az zal, hogy a pénz ügy mi nisz -
ter a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: 
MNV Zrt.) út ján gon dos kod jék ar ról, hogy az új Kor mány -
za ti Ne gyed lét re ho zá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek rõl
 szóló 1001/2007. (I. 16.) Korm. ha tá ro zat és az új Kor -
mány za ti Ne gyed fej lesz tés meg va ló sí tá si és fi nan szí ro zá -
si konst ruk ci ó i ról és a meg va ló sí tás egyes kér dé se i rõl
 szóló 1031/2007. (V. 11.) Korm. ha tá ro zat sze rin ti elõ ké -
szí tõ fel ada tok le zá rul ja nak, ame lye ket meg fele lõen rész -
le te sen do ku men tál ni kell;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy az MNV Zrt. út -
ján az 1. pont sze rin ti elõ ké szí tõ fel ada tok rá for dí tá sa i val
té te le sen szá mol jon el a Kor mány felé;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

3. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban Áht.) 20.  §-ának (6) be kez dé se alap -
ján új cí met hoz lét re a XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap -
cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je ze ten be lül a mel lék let -

ben fog lal tak sze rint, és jó vá hagy ja, hogy a pénz ügy mi -
nisz ter az Áht. 24.  §-ának (12) be kez dé se sze rint, a Kor -
mány za ti Ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ki adá sok -
nak a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet bõl a XLIII. Az
ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je -
zet be tör té nõ át cso por to sí tá sát a mel lék let sze rint vég re -
hajt sa;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. feb ru ár 29.

4. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy az MNV Zrt. út -
ján vizs gál ja meg a Nyu ga ti tér–Te réz kör út (Nagy kör -
út)–Pod ma nic ky utca–Dó zsa György út–Vá gány utca vo -
na la–Fer di nánd híd–Wes tend City Cen ter–Váci út–Nyu -
ga ti tér ál tal ha tá rolt te rü let hasz no sí tá sá nak le he tõ sé ge it,
és azok ról te gyen ja vas la tot a Kor mány nak. A ja vas lat el -
ké szí té se so rán von ják be az ille té kes ön kor mány za to kat
és ve gyék figye lembe a te rü let ed di gi fej lesz té sé vel kap -
cso la tos kon cep ci ó kat és be ru há zá so kat is. A ja vas lat, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel,
ter jed jen ki a Nyu ga ti pá lya ud var re konst ruk ci ó já nak kon -
cep ci ó já ra és an nak vár ha tó ki adá sa i ra és finanszírozá -
sára is;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. e ha tá ro zat köz zé té te lé vel egy ide jû leg ha tá lyon kí -
vül he lye zi az új Kor mány za ti Ne gyed lét re ho zá sá val kap -
cso la tos in téz ke dé sek rõl  szóló 1001/2007. (I. 16.) Korm.
ha tá ro za tot, va la mint az új Kor mány za ti Ne gyed fej lesz tés 
meg va ló sí tá si és fi nan szí ro zá si konst ruk ci ó i ról és a meg -
va ló sí tás egyes kér dé se i rõl  szóló 1031/2007. (V. 11.)
Korm. ha tá ro za tot, to váb bá a Kor mány za ti Ne gyed ki ala -
kí tá sá nál kor társ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok el he lye zé sé rõl 
 szóló 1086/2007. (XI. 17.) Korm. ha tá ro zat 2. pont ja sze -
rin ti ha tár idõt a kö vet ke zõ kép pen mó do sít ja: „a Kor mány -
za ti Épü let együt tes meg va ló sí tá sá hoz iga zo dó an”.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1010/2008. (II. 29.) Korm. ha tá ro zat hoz

XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2008.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXII. Pénz ügy mi nisz ter

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

276412 32 Kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ki adá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –93,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –28,2

3 Do lo gi ki adá sok –1094,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –2574,4

XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok

278290 2 Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos ki adá sok

279934 6 Kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ki adá sok

279945 1 A kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos sze mé lyi jel le gû
ki adá sok

102,1

279956 2 A kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos do lo gi jel le gû
 kiadások

1656,5

279967 3 A kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos be ru há zá si ki adá -
sok

2032,4

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A nem kí vánt tör len dõ!)

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A nem kí vánt tör len dõ!)

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

276412 32 Kor mány za ti ne gyed elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ki adá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok –93,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok –28,2

3 Do lo gi ki adá sok –1094,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok –2574,4

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ (A nem kí vánt tör len dõ!)

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos 3791,0

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. 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: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0654 – 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 2008. 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 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 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 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


