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Kormányrendeletek

A Kormány 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint
a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mûködési engedély kiadására]
„c) az a) és b) pont szerinti szolgáltatásokat egyidejûleg végzõ egészségügyi szolgáltató esetén – függetlenül attól,
hogy a szolgáltató a régió illetékességi területén hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait – a regionális intézet”
[jogosult.]
(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást,
a mûködési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban
– figyelemmel a (2) bekezdés c) pontjára – a telephely, illetve székhely szerinti kistérségi vagy regionális intézet adja ki.”
(3) Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatás esetén a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi szakmai szerve
véleményének kikérésével folytatja le az engedélyezési eljárást.”

2. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kérelemben fel kell tüntetni]
„d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, különbözõ ellátási formában és progresszivitási
szinten szolgáltatni szándékozó esetén megjelölve az ellátási formát és az ellátási szintet is;”
(2) Az R. 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ e)–g) ponttal
egészül ki:
[A kérelemhez mellékelni kell]
„d) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelõsségbiztosítási
szerzõdése másolatát,
e) a kérelmezõ szervezet létesítõ okiratát,
f) az ellátni kívánt egészségügyi szakmák – ehhez rendelve ellátási formák és szintek – szerint részletezve az
ellátásukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétérõl szóló nyilatkozatot,
g) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a mûködési engedély kiadásának a 20. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró okai.”
(3) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A mûködési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:
a) a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmezõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba
vétel száma),
b) új, egyéni vállalkozás keretében mûködni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmezõ KSH
törzsszámát,
c) amennyiben a kérelmezõ egészségügyi szolgáltató már rendelkezik mûködési engedéllyel, az egészségügyi
szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá mûködési engedélye (engedélyei) számát,
d) egyéni egészségügyi vállalkozás engedélyezése esetén az orvosok, illetve a szakdolgozók mûködési
nyilvántartásába vételérõl szóló igazolást.”
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(4) Az R. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az egyéni vállalkozó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik KSH törzsszámmal, azt az annak
megszerzését követõ 5 munkanapon belül bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.”
3. §

Az R. 9. § (1) bekezdésének a felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott – és e rendelet
másként nem rendelkezik –, az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének bejelentésétõl számított 60 munkanapon
belül helyszíni ellenõrzést tart a tárgyi feltételek meglétének megvizsgálása érdekében. Ennek során ellenõrizni kell,
hogy”

4. §

Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyszíni szemlérõl készült jegyzõkönyvben az ellátni kívánt egészségügyi szakmákra külön-külön rögzíteni kell
a szemle megállapításait.”

5. §

Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a kérelmezõ nem felel meg a 9. § szerinti követelményeknek, a mûködési engedély iránti kérelmet
– a 12. § (1) bekezdésében és a 13. §-ban meghatározott esetek kivételével – a kistérségi vagy regionális intézet
elutasítja. Az elutasító határozatot – a (3) bekezdés d) pontjában foglalt szervet kivéve – közölni kell
a (3)–(4) bekezdésben foglalt szervekkel.”

6. §

Az R. 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv megteszi a hatáskörébe tartozó
intézkedéseket.
(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentés esetén az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentéstõl számított
45 munkanapon belül szemlét tart, és meghozza a (3) bekezdés szerinti döntését.”

7. §

Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mûködési engedély visszavonásáról a mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt.
A mûködési engedély visszavonásáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (3) bekezdésében felsorolt szervekkel.”

8. §

(1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult vagy megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az R.
a) 6. § (3) bekezdése,
b) 6/A. § (1) bekezdése,
c) 7. § (5) bekezdése,
d) 8. § (1) bekezdés aa) alpontja, ab) alpontjában a ,,székhelyét és” szövegrész, ac) és ad) alpontja, e), h), i) és k) pontja,
e) 11. § (3) bekezdés a) pontja, c) pontjában a ,,területileg illetékes” szövegrész,
f) 11. § (4) bekezdés a) pontjában a ,, , közhasznú társaság” szövegrész,
g) 12. § (6) bekezdése,
h) 15. § (1) bekezdésének utolsó mondata,
i) 19. § (1) bekezdés h) pontja,
j) 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a ,,közhasznú társaság,” szövegrész,
k) 21. §-a és az azt megelõzõ alcím,
l) 22. §-a és az azt megelõzõ alcím.
(3) Az R. 2. § (1) bekezdés fd) alpontjában a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, j) pontjában
az „egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 6/A. §
(2) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe az „érvényes és hatályos” szöveg, 6/B. §-ában a ,,hatóság”
szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a ,,külön jogszabályban” szövegrész
helyébe a ,,jogszabályban” szöveg, 7. § (3) bekezdésében a ,,tiszti fõorvos” szövegrész helyébe az „intézet” szöveg, 7. §
(6) bekezdésében a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 9. § (2) bekezdésében a ,,hatóság”
szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdésében a ,,tiszti fõorvos” szövegrész helyébe az
„intézet” szöveg, 11. § (3) bekezdés felvezetõ szövegében a ,,hatóság a mûködési engedély egy példányát megküldi”
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szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv a mûködési engedélyt közli” szöveg, b) pontjában a ,,felelõs szervnek”
szövegrész helyébe a ,,felelõs szervvel” szöveg, c) pontjában a ,,pénztárnak” szövegrész helyébe a ,,pénztárral” szöveg,
az „állami szervnek” szövegrész helyébe az „állami szervvel” szöveg, d) pontjában a ,,vezetõ szervnek” szövegrész
helyébe a ,,vezetõ szervvel” szöveg, e) pontjában a ,,nyilvántartás vezetõjének” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartást
vezetõ szervvel” szöveg, 11. § (4) bekezdésében a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv”, az
„érvényességi idejének” szövegrész helyébe a ,,hatályossága” szöveg, 12. § (1) és (7) bekezdésében a ,,tiszti fõorvos”
szövegrész helyébe az „intézet” szöveg, 13. §-ában az „az illetékes egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „az
egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, az „a kistérségi, illetve a regionális tiszti fõorvos” szövegrész helyébe az
„az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 14. § (1) bekezdésében a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe
az „államigazgatási szervnek” szöveg, a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 14. §
(2) bekezdésében a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervnek” szöveg, 14. § (5) bekezdésében
a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 14/A. § (1) bekezdésében a ,,hatóságot” szövegrész
helyébe az „államigazgatási szervet” szöveg, 14/A. § (2) bekezdésében a ,,hatóság a mûködési engedélyt a 14. §
(3) bekezdésének b) pontja szerint módosítja” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv a mûködési engedélyt
módosítja” szöveg, 15. § (1) bekezdésében a ,,jelenik meg” szövegrész helyébe a ,,kerül kihirdetésre” szöveg, az
„a jogszabály hatálybalépésétõl számított 60 napon belül” szövegrész helyébe az „a jogszabály hatálybalépésétõl
számított 45 munkanapon belül” szöveg, a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervnek” szöveg,
a ,,tiszti fõorvos” szövegrész helyébe az „intézet” szöveg, az „a bejelentéstõl számított 60 napon belül” szövegrész
helyébe az „a bejelentéstõl számított negyvenöt munkanapon belül” szöveg, 15. § (2) bekezdésében a ,,60. nap”
szövegrész helyébe a ,,negyvenötödik munkanap” szöveg, az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 15. §
(3) bekezdésében a ,,módosítását meg kell küldeni” szövegrész helyébe a ,,módosításáról szóló határozatot közölni
kell” szöveg, a ,,meghatározottaknak” szövegrész helyébe a ,,felsorolt szervekkel” szöveg, 16. § (1) bekezdésében
a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 16. § (2) bekezdés a)–b) pontjában és
(3) bekezdésében a ,,tiszti fõorvos” szövegrész helyébe az „intézet” szöveg, 16. § (2) bekezdés c) pontjában az „a tiszti
orvos” szövegrész helyébe az „az intézet” szöveg, 16. § (3) bekezdésében a ,,szerint illetékes” szövegrész helyébe
a ,,szerinti” szöveg, a ,,8 napon belül” szövegrész helyébe az „öt munkanapon belül” szöveg, a ,,hatóság” szövegrész
helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 16. § (4) bekezdésében a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási
szerv” szöveg, a ,,hatóságot” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervet” szöveg, a ,,hatóságnál” szövegrész
helyébe az „államigazgatási szervnél” szöveg, 17. § (2) bekezdésében a ,,hatóság illetékes szerve” szövegrész helyébe
az „államigazgatási szerv” szöveg, 18. § (1) bekezdésében a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe az „államigazgatási
szervnek” szöveg, 18. § (2) bekezdésében a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervnek” szöveg,
18. § (4) bekezdésében a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervnek” szöveg, 18. §
(5) bekezdésében a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, a ,,meg kell küldeni” szövegrész
helyébe a ,,közölni kell” szöveg, a ,,szerveknek” szövegrész helyébe a ,,szervekkel” szöveg, 19. § (1) bekezdés felvezetõ
szövegében a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 20. § (1) bekezdésében a ,,hatóság”
szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, a ,,hatóságot” szövegrész helyébe az „államigazgatási szervet”
szöveg, a ,,22. § szerinti” szövegrész helyébe a ,,külön jogszabály szerinti” szöveg, 23. § (3) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, a ,,hatóság 60 napon” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv
negyvenöt munkanapon” szöveg lép.
(4) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter
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A Kormány tagjainak rendeletei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 51/2009. (IX. 30.) KHEM rendelete
miniszteri rendelet módosításáról
1. §

Az egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggõ módosításáról szóló 48/2009.
(IX. 30.) KHEM rendelet 53. § (2) bekezdésében az „51. §” szöveg „52. §” szövegként lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba, és a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter 21/2009. (IX. 30.) SZMM rendelete
az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: OÉTtv.) 16. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) az országos érdekegyeztetésben részt vevõ munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletekre,
b) az Országos Részvételt Megállapító Bizottságra (a továbbiakban: ORMB).

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) tagszervezet: munkáltatói szövetség esetén az OÉTtv. 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezet,
szakszervezeti szövetség esetén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 4. § (1) bekezdése alapján bírósági
nyilvántartásba vett társadalmi szervezet (szakszervezet);
b) munkáltatói érdekképviseleti szövetségnek, illetve szakszervezeti szövetségnek vagy tagszervezetének területi,
megyei, regionális szervezete: a munkáltatói érdekképviseleti szövetség, illetve szakszervezeti szövetség
tagszervezetének alapszabálya vagy szervezeti és mûködési szabályzata szerint a regionális, területi, megyei
szintû feladatok ellátására létrejött szervezet, szervezeti egység, függetlenül attól, hogy önálló bírósági
bejegyzéssel rendelkezik-e vagy sem;
c) munkahelyi szervezettel rendelkezik a szakszervezeti szövetség tagszervezete, ha a munkáltatónál a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 21. § (5) bekezdése szerint képviselettel rendelkezik.

3. §

(1) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (a továbbiakban: OÉT) tagsághoz szükséges kritériumoknak való megfelelés
megállapítására irányuló kérelmet az érdekképviselet az erre a célra rendszeresített, a társadalmi párbeszédért felelõs
miniszter honlapján és a kormányzati portálon közzétett nyomtatványon nyújtja be az ORMB részére.
(2) A kérelem tartalmazza:
a) az érdekképviselet elnevezését, székhelyét, képviselõjének nevét, bírósági nyilvántartásba vételi számát,
b) nyilatkozatot arra nézve, hogy az érdekképviselet az OÉT-nek a kérelem benyújtásakor tagja-e.
(3) Az ORMB a kérelem beérkezésétõl számított öt munkanapon belül felhívja a kérelmezõt az OÉTtv. 10. §-a szerinti
adatok e rendelet melléklete szerinti bontásban történõ szolgáltatására. A kérelmezõ az adatszolgáltatást elektronikus
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úton – a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter honlapján biztosított internetes felületen – vagy elektronikus
adathordozón teljesíti. Az adatszolgáltatás érdekében az ORMB az adatszolgáltatásra kötelezettet elektronikusan,
az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegybõl álló, véletlenszerûen generált belépési azonosító kóddal
látja el. Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidõ húsz munkanap.
Az érdekképviselet a kérelemhez az OÉTtv. 4–5. §-ában foglaltak igazolására elektronikusan, vagy – az ORMB kérése
esetén – eredetiben vagy hiteles másolatban az alábbi okmányokat köteles mellékelni:
a) az érdekképviseletnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben fennálló, vagy európai munkáltatói szövetségi
tagságáról szóló, az európai érdekképviseleti szövetség által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolást,
b) amennyiben az érdekképviselet olyan tagszervezet adatait szerepelteti a benyújtott kérelemben, amely más
országos érdekképviseletnek is tagja, a tagszervezet nyilatkozatát arról, hogy melyik országos érdekképviseletnek
ad meghatalmazást képviseletére.
Ha az eljárás során az ORMB tudomására jut, hogy a tagszervezet több érdekképviseletnek is meghatalmazást adott,
a) a tagszervezetet annak az érdekképviselet tagjaként veszi figyelembe, amely esetében ezt jogerõs határozattal
már megállapította;
b) jogerõs határozat hiányában tíz munkanapos határidõvel felhívja az érintett érdekképviseleteket a (4) bekezdés
b) pontjában szereplõ nyilatkozat becsatolására, és az ebben foglaltakat veszi alapul. Amennyiben a csatolt
nyilatkozat alapján az állapítható meg, hogy a tagszervezet több érdekképviseletnek is meghatalmazást adott,
a tagszervezet adatait egyik érdekképviseletnél sem lehet figyelembe venni.
A kérelemhez mellékelhetõ:
a) az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem
régebbi bírósági kivonat,
b) az érdekképviselet érvényes alapszabálya.
Ha az érdekképviselet a (6) bekezdésben foglaltakat nem mellékeli, az ORMB a kérelem elbírálása érdekében
adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.
Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alponttjában, valamint b) pont ba) alpontjában foglalt, munkáltatókra
vonatkozó adatokat az ORMB belföldi jogsegély útján szerzi be az ezt kezelõ hatóságtól, ilyen adatok hiányában
az érdekképviselet nyilatkozatát kell irányadónak tekinteni.

4. §

(1) Az OÉTtv. 5. § (2) bekezdése szerint létrehozott koalíció esetén a 3. § rendelkezéseit a (2)–(5) bekezdésben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a koalíció nyújtja be.
(3) A 3. § (2) bekezdésben szereplõ adatokat a koalícióban részt vevõ valamennyi érdekképviseletre nézve meg kell adni.
(4) A koalícióban részt vevõ minden érdekképviselet részére külön, a 3. § (3) bekezdése szerinti kódot kell biztosítani,
az adatszolgáltatást a koalícióban részt vevõ minden érdekképviselet külön teljesíti.
(5) A 3. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül a kérelemhez mellékelni kell a koalíció kötésérõl szóló megállapodást is.

5. §

(1) A közölt adatok kezelése során az ORMB tagja
a) az adatokat csak az ORMB határozatának meghozatalához használhatja fel;
b) az adatokat harmadik személynek nem adhatja át, azokról nyilatkozatot az adatok tulajdonosának dokumentált
engedélye nélkül nem tehet.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ kötelezettség nem vonatkozik a köztudomású, illetve nyilvános adatokra. A titoktartási
kötelezettség az ORMB tagját nem mentesíti a jogszabályban elõírt, bíróságok vagy más hatóságok felé fennálló
adatszolgáltatási kötelezettség alól.
(3) A titoktartási kötelezettség az ORMB tagját az ORMB-ben fennálló tagságának idõtartama alatt, valamint annak
megszûnésétõl számított 5 évig terheli.
(4) Az adat tulajdonosának kérelmére az ORMB 30 napon belül írásban tájékoztatást ad arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításról az ORMB nyilvántartást köteles vezetni, amelyet az adatok
törlésének idõpontjáig köteles megõrizni.
(5) Az adatok törlésére az OÉTtv. 13. § (3) bekezdése, valamint a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 14. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
(6) Az ORMB köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni az ehhez szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
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Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 21/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban való részvételi jogosultság megállapítására szolgáló
kérelem elektronikus adatszolgáltatásának tartalma
I.

Az országos szakszervezeti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok
1. Az országos szakszervezeti szövetség tagszervezeteinek adatai:1
A tagszervezet neve;
A tagszervezet székhelye;
A tagszervezet bírósági nyilvántartási száma;
Azon nemzetgazdasági ágak (alágazatok) megnevezése és TEÁOR’08 kódja, amelyekre az érdekképviselet
tevékenysége kiterjed;
2. Az országos szakszervezeti szövetség tagszervezeteinek, illetve tagszervezete területi, megyei szervezeteinek adatai2
A tagszervezet/tagszervezet területi, megyei szervezetének neve;
A tagszervezet/tagszervezet területi, megyei szervezetének székhelye;
A tagszervezet/tagszervezet megyei szervezetének mûködése szerinti megye megjelölése, vagy a
tagszervezet/tagszervezet területi szervezetének mûködése szerinti régió megjelölése;
A tagszervezet/tagszervezet területi, megyei szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon önállóan
nyilvántartásba vett területi szervezet esetében);
3. Az országos szakszervezeti szövetség tagszervezetei munkahelyi szervezeteinek adatai3
A tagszervezet neve;
A tagszervezet székhelye;
A tagszervezet bírósági nyilvántartási száma;
A munkahelyi szervezet neve, vagy – önálló név hiányában – annak a munkáltatónak a megnevezése, ahol mûködik;
A munkahelyi szervezet bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon önállóan nyilvántartásba vett munkahelyi
szervezet esetében);
A munkáltató neve;
A munkáltató székhelye;
Megadható adatok:
A munkáltató statisztikai számjele;
A munkáltató adószáma (a statisztikai számjel hiányában);

II.

Az országos munkáltatói érdekképviseleti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok
1. Az országos munkáltatói érdekképviseleti szövetség tagszervezeteinek (tagszövetségeinek) adatai4
A tagszervezet (tagszövetség) neve;
A tagszervezet (tagszövetség) székhelye;
A tagszervezet (tagszövetség) bírósági nyilvántartási száma;
Azon nemzetgazdasági ágak, alágazatok megnevezése és TEÁOR’08 kódja, amelyekre a tagszervezet (tagszövetség)
munkáltató tagjainak tevékenysége kiterjed;

1

Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint az országos szakszervezeti szövetségnek az OÉT részvételi feltételek igazolásához legalább négy
nemzetgazdasági ágban és legalább 12 alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel kell rendelkeznie.
2
Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint az országos szakszervezeti szövetségnek az OÉT részvételi feltételek igazolásához legalább
3 régióban, vagy 8 megyében tevékenykedõ tagszervezettel, vagy tagszervezete területi, megyei szervezetével kell rendelkeznie.
3
Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint az országos szakszervezeti szövetség tagszervezeteinek az OÉT részvételi feltételek igazolásához
legalább 150 munkáltatónál mûködõ, önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel kell rendelkeznie.
4
Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint az országos munkáltatói érdekképviseleti szövetségnek az OÉT részvételi feltételek
igazolásához legalább két nemzetgazdasági ágban és legalább 6 alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel, illetve tagszövetséggel kell rendelkeznie.
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2. Az országos munkáltatói érdekképviseleti szövetség, illetve tagszervezete területi szervezeteinek adatai5
A területi szervezet neve
A területi szervezet székhelye (ir. szám/település, közterület neve, házszám)
A területi szervezet mûködése szerinti megye megjelölése, vagy a területi szervezet mûködése szerinti régió
megjelölése
A területi szervezet bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon önállóan nyilvántartásba vett területi szervezet
esetében).
3. Az országos munkáltatói érdekképviseleti szövetség, illetve tagszervezetei tagmunkáltatóinak adatai6
A tag munkáltató (cég, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, intézmény, intézet stb.) neve;
A tag munkáltató székhelye;
A tag munkáltató statisztikai számjele;
A tag munkáltató adószáma (a statisztikai számjel hiányában);
A tag munkáltató által foglalkoztatott statisztikai állományi létszám: a kérelem benyújtását megelõzõ évre
vonatkozóan (csak a foglalkoztatotti létszámra alapított kérelem esetén);

5

Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint az országos munkáltatói érdekképviseleti szövetség tagszervezeteinek az OÉT részvételi
feltételek igazolásához legalább 3 régióban, vagy 10 megyében tevékenykedõ területi szervezettel kell rendelkezniük.
6
Az OÉTtv. 5. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerint az országos munkáltatói érdekképviseleti szövetségnek az OÉT részvételi feltételek
igazolásához a szövetségnek, illetve tagszervezeteinek (tagszövetségeinek) legalább 1000 munkáltatót vagy legalább összesen 100 000 fõt
foglalkoztató munkáltatót kell bemutatni.

A szociális és munkaügyi miniszter 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelete
az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszédrõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény 29. §-ában, valamint
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális
és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § l) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális
párbeszédrõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1)–(3) bekezdésében megjelölt,
továbbá
b) a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter ÁPBtv. 17. §-ában megjelölt
eljárására.

2. §

(1) E rendeletet
a) az ÁPBtv. szerinti ágazati párbeszéd bizottságokra (a továbbiakban: ÁPB), illetve – az ÁPBtv. 19. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a rehabilitációs párbeszéd bizottságra (a továbbiakban: RPB), és
az ezekben tag, illetve ezekhez csatlakozni kívánó munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletekre,
b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságra (a továbbiakban: ÁRMB), valamint
c) a társadalmi párbeszédért felelõs miniszterre (a továbbiakban: miniszter)
kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen e rendelet hatálya
a) az 5. § (4) bekezdésében meghatározott eljárás, továbbá
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b)

a nem ÁPB keretei között kötött kollektív szerzõdés ágazatra történõ kiterjesztése, illetve annak visszavonására
irányuló, illetve a 8. § (4) bekezdésében meghatározott eljárás
tekintetében kiterjed az ágazatban mûködõ munkáltatói és munkavállalói ágazati érdekképviseletekre.
(3) Az ÁPBtv. 8. §-a szerinti esetben e rendelet hatálya kiterjed azokra a munkáltatókra, amelyeknél foglalkoztatottak
száma együttesen eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának nyolcvan százalékát. Ezen munkáltatókra
e rendeletnek a munkáltatói érdekképviseletre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatálya a kollektív szerzõdés ágazatra való kiterjesztésével kapcsolatos eljárással összefüggésben kiterjed
az annak az ágazatnak az irányításáért felelõs miniszterre, melyre a kollektív szerzõdés kiterjesztését kérték
(a továbbiakban: ágazati miniszter), illetve az Országos Érdekegyeztetõ Tanács kollektív megállapodásokkal
kapcsolatos feladatot ellátó bizottságára is.
(5) Ahol e rendelet ÁPB-t említ, azon RPB-t is érteni kell.

Az ágazati párbeszéd bizottságokkal kapcsolatos eljárás
3. §

(1) Az ÁRMB kérelemre jár el
a) az ÁPB jogszerû létrejöttének, illetve megszûnése tényének,
b) az ÁPB tagság feltételeinek való megfelelés,
c) az ÁPB-ben az érdekképviseletet megilletõ jogosultságok, illetve a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés,
valamint
d) az ÁPB oldalait megilletõ jogosultságok
megállapításával kapcsolatos ügyekben.
(2) Az ÁRMB hivatalból jár el
a) az ÁPB megszûnésének megállapításával összefüggõ ügyben, ha tudomására jut, hogy az ÁPBtv. 11. §
(1) bekezdésében szereplõ valamely feltétel bekövetkezett,
b) az ÁPB tagság megszûnésének megállapításával összefüggõ ügyben, ha tudomására jut, hogy az ÁPBtv. 11. §
(2) bekezdésében szereplõ valamely feltétel bekövetkezett, továbbá
c) az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdésben szereplõ szervezet részvételével és jogosultságaival összefüggõ ügyben, az ott
megjelölt határidõ lejártát követõen,
amennyiben ilyen ügyben kérelem benyújtására nem került sor.

4. §

(1) A kérelmet az érintett érdekképviselet nyújtja be. Ettõl eltérõen
a) az ÁPB létrejöttének megállapítása iránti kérelmet az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodást aláíró, munkáltatói,
illetve munkavállalói érdekképviseletek együttesen,
b) az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdése szerinti koalíció létrehozása esetén a koalíció
köteles benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen,
a) az ÁPBtv. 13. § (2) bekezdésében foglalt esetben az ÁPB munkavállalói, illetve munkáltatói oldalának
jogosultságait, illetve
b) kollektív szerzõdés kötés érdekében az érdekképviselet reprezentativitását
érintõ kérdésben az ÁPB elnöke, társelnöke is benyújthatja a kérelmet.
(3) A kérelmet erre a célra rendszeresített, a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter honlapján és a kormányzati
portálon közzétett nyomtatványon kell benyújtani az ÁRMB részére.
(4) A kérelem tartalmazza:
a) az érdekképviselet, illetve koalíció esetén az abban részt vevõ valamennyi érdekképviselet elnevezését,
székhelyét, képviselõjének nevét, bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló határozat számát,
b) a létrehozni kívánt, illetve mûködõ ÁPB megnevezését,
c) az ágazat (alágazat, szakágazat) TEÁOR-kód szerinti megjelölését, melyben az ÁPB mûködik,
d) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott eljárás megjelölését,
e) az ÁPBtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot,
f) az érdekképviseletnek az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (a továbbiakban: OÉT) részt vevõ érdekképviseleti
szövetségben fennálló tagságára vonatkozó nyilatkozatát.
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5. §

(1) Az ÁRMB a kérelem beérkezésétõl számított öt munkanapon belül felhívja a kérelmezõt az elbíráláshoz szükséges,
a rendelet 1., illetve 2. számú mellékletében szereplõ adatok szolgáltatására. A kérelmezõ az adatszolgáltatást
elektronikus úton – a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter honlapján biztosított internetes felületen – vagy
elektronikus adathordozón teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidõ húsz munkanap.
(2) Az elektronikus úton történõ adatszolgáltatás érdekében az ÁRMB az adatszolgáltatásra kötelezettet elektronikusan,
az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegybõl álló, véletlenszerûen generált belépési azonosító kóddal
látja el. Koalíció esetén az abban részt vevõ minden érdekképviselet részére külön kódot kell biztosítani, az
elektronikus adatszolgáltatást a koalícióban részt vevõ minden érdekképviselet külön teljesíti.
(3) Amennyiben az érdekképviselet az ÁRMB felhívásának kézhezvételét megelõzõ egy éven belül az ÁRMB elõtt indult
ügyben a felszólításban szereplõ adatokat csatolta, azok ismételt szolgáltatása helyett – választása szerint – nyilatkozik
arról, hogy a korábbi adatokban nem történt változás, és azokat kéri az eljárásban is figyelembe venni.
(4) Az ÁRMB az (1)–(3) bekezdés alkalmazásával felhívja az ügyfélnek nem minõsülõ érintett érdekképviseletet
a szükséges adatok közlésére, ha a határozat
a) az ÁPB-ben tag érdekképviseletek adatainak összehasonlítása alapján hozható meg – így különösen a tag
jogosultságai, illetve reprezentativitása kérdésében –, vagy
b) az eljárást az ÁRMB hivatalból indítja meg.
(5) Az érdekképviselet a kérelemhez az ÁPBtv. 6–7. §-ában, 12. §-ában, valamint 1. és 2. számú mellékletében foglaltak
igazolására elektronikusan, vagy – az ÁRMB kérelme esetén – eredetiben vagy hiteles másolatban az alábbi
okmányokat köteles mellékelni:
a) az érdekképviselet ágazati nemzetközi munkavállalói, illetõleg munkáltatói szervezeti tagságáról szóló,
a nemzetközi szervezet által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolást,
b) munkáltatói érdekképviseletben való többes tagság esetén az ÁPBtv. 7. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói,
illetve munkáltatói érdekképviseleti nyilatkozatot,
c) a kétéves mûködés feltétele hiányában az ÁPBtv. 7. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulási nyilatkozatot,
d) amennyiben az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdése alapján a feltételek elérése érdekében az érdekképviseletek egymással
koalícióra léptek, a koalíció kötésérõl szóló megállapodást.
(6) A kérelemhez mellékelhetõ
a) az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem
régebbi bírósági kivonat,
b) az érdekképviselet érvényes alapszabálya.
(7) Ha az érdekképviselet a (6) bekezdésben foglaltakat nem mellékeli, az ÁRMB a kérelem elbírálása érdekében
adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.
(8) Az ÁRMB belföldi jogsegély útján szerzi be különösen
a) az ágazatba tartozó munkáltatók éves nettó árbevételével, szakágazati TEÁOR ‘08 kódjával kapcsolatos adatokat
az állami adóhatóságtól,
b) a kollektív szerzõdéses lefedettséggel kapcsolatos adatokat a kollektív szerzõdések nyilvántartását vezetõ
szervtõl,
c) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá
az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló jogszabályban szereplõ nyilvántartás adatairól,
valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásról szóló jogszabály alapján védett szervezeti szerzõdést kötött munkáltatók adatait a nyilvántartást
vezetõ szervtõl,
d) költségvetési szervként mûködõ szociális foglalkoztatókról a szociális igazgatásról szóló törvényben
meghatározott, szociális foglalkoztatásról szóló nyilvántartást vezetõ szervtõl.

6. §

A döntési jogosultság, illetve a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés megállapításáról szóló határozat
rendelkezõ része tartalmazza az ÁPBtv. mellékleteiben szereplõ szempontokra adott pontszámokat az ÁPB adott
oldalán részt vevõ érdekképviseletek szerint, valamint a pontszám alapján érdekképviseletenként a tanácskozási,
döntési jogosultsággal, illetve a reprezentativitással kapcsolatos döntést.
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A kollektív szerzõdés ágazatra történõ kiterjesztésével kapcsolatos eljárás
7. §

(1) A kollektív szerzõdés ágazatra történõ kiterjesztésére, illetve a kiterjesztés visszavonására irányuló eljárásban
a miniszter kérelemre jár el.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a miniszter a kiterjesztés visszavonására irányuló eljárást hivatalból is
megindíthatja az ÁPBtv. 18. § (2) bekezdésében szereplõ esetben.

8. §

(1) A kollektív szerzõdés ágazatra történõ kiterjesztésére, illetve a kiterjesztés visszavonására irányuló kérelmet erre a célra
rendszeresített, a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani
a miniszter részére.
(2) A kiterjesztés, illetve annak visszavonása iránti kérelem benyújtására csak a miniszter által vezetett, a kollektív
szerzõdések nyilvántartásába bejegyzett kollektív szerzõdés esetén kerülhet sor. A kérelemhez mellékelni kell
a kiterjesztést, illetve annak visszavonását alátámasztó gazdasági, foglalkoztatási, szociális körülmények bemutatását
tartalmazó indokolást.
(3) A miniszter a kérelem beérkezésétõl számított öt munkanapon belül felhívja a kérelmezõt az elbíráláshoz szükséges,
e rendelet 3. számú mellékletében szereplõ adatok szolgáltatására. A kérelmezõ az adatszolgáltatást elektronikus úton
(internetes felületen) vagy elektronikus adathordozón teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidõ
húsz munkanap. Az elektronikus úton történõ adatszolgáltatás érdekében a miniszter az adatszolgáltatásra
kötelezettet elektronikusan az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegybõl álló, véletlenszerûen generált
belépési azonosító kóddal látja el. Az elektronikus adatszolgáltatást minden érdekképviselet külön teljesíti.
(4) A miniszter az (1)–(3) bekezdés alkalmazásával felhívja az ügyfélnek nem minõsülõ érintett érdekképviseletet
a szükséges adatok közlésére, ha a kollektív szerzõdést aláíró érdekképviseletek reprezentativitásának
megállapításához ez szükséges.

9. §

(1) Az ÁRMB a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján szakhatóságként jár el a kollektív szerzõdés
ágazatra történõ kiterjesztésére irányuló eljárásban, a reprezentativitás megállapítása érdekében.
(2) A miniszter a kérelmet és annak mellékleteit véleményezés céljából közli
a) az OÉT kollektív megállapodásokat illetõen hatáskörrel rendelkezõ bizottságával és
b) az ágazati miniszterrel.
(3) A miniszter a kiterjesztés elrendelésérõl szóló döntés meghozatala érdekében megvizsgálja, hogy a kollektív szerzõdés
megfelel-e a jogszabályok elõírásainak, illetve az ágazatban korábban kiterjesztett és tágabb személyi hatályú ágazati
kollektív szerzõdésben foglaltaknál nem tartalmaz-e a munkavállalókra nézve kedvezõtlenebb rendelkezést.

10. §

A kiterjesztésrõl, illetve annak visszavonásáról szóló határozat rendelkezõ része tartalmazza annak az ágazatnak,
valamint a hozzá tartozó alágazatoknak és szakágazatnak a megjelölését is, melyre a kiterjesztés, illetve annak
visszavonása vonatkozik.

11. §

(1) Az 5. §, valamint 8. § alapján közölt adatok kezelése során az ÁRMB tagja
a) az adatokat csak az ÁRMB határozatának meghozatalához használhatja fel;
b) az adatokat harmadik személynek nem adhatja át, azokról nyilatkozatot az adatok tulajdonosának dokumentált
engedélye nélkül nem tehet.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ kötelezettség nem vonatkozik a köztudomású, illetve nyilvános adatokra. A titoktartási
kötelezettség az ÁRMB tagját nem mentesíti a jogszabályban elõírt, bíróságok vagy más hatóságok felé fennálló
adatszolgáltatási kötelezettség alól.
(3) A titoktartási kötelezettség az ÁRMB tagját az ÁRMB-ben fennálló tagságának idõtartama alatt, valamint annak
megszûnésétõl számított 5 évig terheli.
(4) Az adat tulajdonosának kérelmére az ÁRMB 30 napon belül írásban tájékoztatást ad arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításról az ÁRMB nyilvántartást köteles vezetni, amelyet az adatok
törlésének idõpontjáig köteles megõrizni.
(5) Az adatok törlésére az ÁPBtv. 24. § (4) bekezdése, valamint a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 14. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
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(6) Az ÁRMB köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni az ehhez szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
12. §

(1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) A kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet
1. §-ában a ,,foglalkoztatáspolitikáért” szövegrész helyébe a ,,társadalmi párbeszédért” szöveg lép.
(3) A (2) bekezdés, valamint e bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszíti.
Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez
Az Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi feltétel, döntési jogosultság
és reprezentativitás megállapításához kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatás tartalma
1. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok
ÁPB által lefedett TEÁOR ‘08 tevékenységek
A szakszervezet munkahelyi szervezetével kapcsolatos adatok ÁPB-nként:
– A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének neve
– A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak
a bíróságon önállóan nyilvántartásba vett szervezet esetében)
– A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének taglétszáma
– A munkáltató neve (amelynél a szakszervezet munkahelyi szervezettel vagy képviselõvel rendelkezik)
– A munkáltató székhelye
– A munkáltató statisztikai jelzõszáma
– A munkáltató adószáma (statisztikai számjel hiányában)
– A munkáltató által foglalkoztatott átlagos állományi létszám az adatszolgáltatás idõpontját megelõzõ évben
– A munkáltatónál mûködõ szakszervezet adatainak megosztása, ha a munkáltatónál mûködõ szakszervezet több
ágazati szakszervezetben is tag
2. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok
Az ÁPB által lefedett TEÁOR ’08 tevékenységek
A munkáltatói érdekképviseletben (ideértve a munkáltatói érdekképviseleti szövetségben tag érdekképviseletet is)
tagsággal rendelkezõ, fõtevékenysége szerint az adott ÁPB-hez tartozó ágazatba (alágazatba, szakágazatba) besorolt
munkáltatókkal (gazdálkodó szervezetek) kapcsolatos adatok:
– A tag munkáltató (cég, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó) neve
– A tag munkáltató székhelye
– A tag munkáltató adószáma
– A tag munkáltató fõ tevékenységének TEÁOR ’08 szerinti besorolása
– A tag munkáltató által munkaviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám, a kérelem
benyújtását (adatszolgáltatás idõpontját) megelõzõ évben
– A tag munkáltató adatainak megosztása: ha a munkáltató több ágazati munkáltatói érdekképviseletben is tag
3. Az ÁPBtv. 8. §-a alapján kérelmet benyújtó munkáltató által elektronikusan szolgáltatott adatok
Az ÁPB által lefedett TEÁOR ’08 tevékenységek
A munkáltató által munkaviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kérelem
benyújtását (adatszolgáltatás idõpontját) megelõzõ évben
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2. számú melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez
A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottságban való részvétel és döntési jogosultság
megállapításához kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatás tartalma
1. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség által elektronikusan szolgáltatott, a szakszervezet munkahelyi
szervezetével kapcsolatos adatok:
A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének neve
A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon
önállóan nyilvántartásba vett szervezet esetében)
A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének taglétszáma
Üzemi/közalkalmazotti tanácsi választáson a szakszervezet munkahelyi szervezetének jelöltjeire leadott redukált
szavazatok száma
A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató neve
A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató székhelye
A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató statisztikai jelzõszáma
A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató adószáma (a statisztikai számjel hiányában kell
megadni)
A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató által foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi
létszám a kérelem, az adatszolgáltatás idõpontját megelõzõ évben
2. Munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség által elektronikusan szolgáltatott, a megváltozott
munkaképességûeket foglalkoztató tagmunkáltatókkal kapcsolatos adatok:
A tag munkáltató (cég, gazdálkodó szervezet, költségvetési intézmény, egyéni vállalkozó) neve
A tag munkáltató székhelye
A tag munkáltató adószáma
A tag munkáltató fõ tevékenységének TEÁOR ‘08 szerinti besorolása
A tag munkáltató által munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai
állományi létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás idõpontját) megelõzõ évben

3. számú melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez
A kollektív szerzõdés kiterjesztés feltételei megállapításához kapcsolódó
elektronikus adatszolgáltatás tartalma
1. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség által szolgáltatott, az érdekképviselet munkahelyi szervezeteivel
kapcsolatos adatok, a kollektív szerzõdés kiterjesztési kérelemben feltüntetett TEÁOR ‘08 területre vonatkozóan:
A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének neve
A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon
önállóan nyilvántartásba vett szervezet esetében)
A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének taglétszáma
A munkáltató neve
A munkáltató székhelye
A munkáltató adószáma
A munkáltató fõ tevékenységének TEÁOR ‘08 szerinti besorolása
A munkáltató által foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kiterjesztési kérelem, az adatszolgáltatás
idõpontját megelõzõ évben
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2. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség által szolgáltatott, az érdekképviseleti tag
munkáltatókkal (gazdálkodó szervezetek) kapcsolatos adatok, a kollektív szerzõdés kiterjesztési kérelemben
feltüntetett TEÁOR ‘08 területre vonatkozóan:
A munkáltató neve
A munkáltató székhelye
A munkáltató adószáma
A munkáltató fõ tevékenységének TEÁOR ‘08 szerinti besorolása
A munkáltató által foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kiterjesztési kérelem, az adatszolgáltatás
idõpontját megelõzõ évben

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
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