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JOGSZABÁLYOK

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
mi nisz ter

5/2006. (MüK.  3.) FMM

u t a  s í  t á  s a

a Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré sze
2006. évi köz pon ti ke re té nek fel osz tá sá ról

1. §

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 szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (5) bekezdés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel

- a Mun ka erõ pi a ci Alap (a to váb bi ak ban MpA) re ha bi li -
tá ci ós alap ré sze de cent ra li zált és köz pon ti ke re té nek 2006. 
évi meg ha tá ro zá sá ra és a de cent ra li zált ke re té nek me gyék
(fõ vá ros) kö zöt ti fel osz tá sá ról szó ló 10/2006. (II. 1.) MAT 
ha tá ro zat ban fog lal tak ra, to váb bá

- a Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré sze 2005.
évi köz pon ti ke re té nek mó do sí tott fel osz tá sá ról szó ló
15/2005. (MüK. 11.) FMM uta sí tás ban fog lalt ren del ke zé -
sek re,

el ren de lem a Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré -
szé nek, a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te ál tal
meg ha tá ro zott 1 500 000 ezer Ft össze gû 2006. évi köz -
pon ti ke re té nek aláb bi ak sze rin ti elsõ üte mû fel osz tá sát:

2. §

(1) Az MpA re ha bi li tá ci ós alap rész köz pon ti ke re té nek
fe la da ton kén ti fel hasz ná lá sát az uta sí tás mel lék le te tar tal -
maz za, mely nek 7. pont ja sze rin ti tar ta lék-összeg rész fel -
ada tok ra tör té nõ fel bon tá sá ról má so dik ütem ben in téz ke -
dem. A fel ada tok meg va ló sí tá sá ért a Fog lal koz ta tás po li ti -
kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Fog lal ko zá si Reha bi li tá -
ci ós Tit kár sá ga fe le lõs.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott prog ra mok vég -
re haj tá sá ban az aláb bi szer ve ze ti egy sé gek vesz nek részt:

- 1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg vál to zott munka -
képessé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re:
Saj tó, Kom mu ni ká ci ós és In for ma ti kai Fõ osz tály

- 1.2. Az ÁFSZ PR prog ram jai a meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá si szint jé nek növelé -

sére: Fog lal koz ta tá si Hi va tal, me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi
köz pon tok, re gi o ná lis kép zõ köz pon tok

- 2.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek: Gaz dál ko dá si Fõ -
osztály, Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, Fog lal koz ta tá si Hi va tal

- 3.1. Re ha bi li tá ci ós In for má ci ós Cent ru mok ki épí té se
és a há ló zat fej lesz té se: Fog lal koz ta tá si Hi va tal

- 3.5. „Meg ol dás Mun kál ta tók nak és Meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû Mun ka vál la lók nak (4M)” c. prog ram:
Zala Me gyei Mun ka ügyi Köz pont

- 3.6. A szol gál ta tá sok hoz való egyen lõ hoz zá fé rés az
ÁFSZ in téz mé nye i ben: Fog lal koz ta tá si Hi va tal, me gyei
(fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon tok, re gi o ná lis kép zõ köz -
pontok

- 3.8. In téz mé nyi fog lal koz ta tó ké pes ség fej lesz té se: Ifjú -
sági, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi niszté -
ri um, Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet

- 3.9. Az akk re di tá ció fel té tel rend sze ré nek ki épí té se:
Fog lal koz ta tá si Hi va tal.

4. Az Alap rész ter hé re köz vet le nül el szá mol ha tó költ -
ségek: MpA Alap ke ze lé si Fõ igaz ga tó ság

5. Az Alap rész mû kö dé si költ sé ge: Gaz dál ko dá si Fõ -
osz tály. 

(3) A prog ra mok ban köz re mû kö dõ kül sõ szer ve ze tek:

- 3.2. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun ka he lyi Gya kor lat”
fel nõtt meg vál to zott mun ka ké pes sé gû em be rek szá má ra c. 
prog ram vég re haj tá sá ban a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala -
pít vány

- 3.3. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun ka he lyi Gya kor lat” ér -
tel mi sé rült, kö zép is ko lai ta nu lók ré szé re c. prog ram vég -
re haj tá sá ban a Fo gya té kos Gyer me ke kért Köz ala pít vány

- 3.4. Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás©Szol gál ta tás ér tel mi sé -
rült sze mé lyek nek c. prog ram vég re haj tá sá ban az Or szá gos
Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

- 3.7. Mun ka hely te rem tés au tis ta sze mé lyek nek c. prog -
ram vég re haj tá sá ban a Fo gya té ko sok Esé lye Kö zala -
pítvány

3. §

Je len uta sí tás a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let az 5/2006. (MüK. 3.) FMM uta sí tás hoz 

  E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

 Te vé keny ség/prog ram

Mó do sí tott 
2005. év rõl 
át hú zó dó,

a 2006. évi ke re tet
ter he lõ k

öte le zett sé gek 
(A)

2006. év ben 
vál lalt a 2006. évi 

ke re tet ter he lõ
kö te le zett ségek

(B)

A 2006. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett ségek

össze sen 
(A+B)

2007. évi ke ret
ter hé re 

át hú zó dó, 
elõ zõ év ben

vál lalt  
kö te le zett sé gek 

(C)

Prog ram
össze sen
(A+B+C)

1. A tár sa dal mi szem lé let ked -
ve zõ irá nyú meg vál toz ta tá sa      

1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû
sze mé lyek fog lal koz ta tá si
szint jé nek nö ve lé sé re 0 20 000 20 000 0 20 000

1.2. Az ÁFSZ PR prog ram jai a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû 
sze mé lyek fog lal koz ta tá si
szint jé nek nö ve lé sé re 0 68 000 68 000 0 68 000

2. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció
hu mán-erõ for rás fej lesz té se      

2.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek 0 15 000 15 000 0 15 000

3. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós
szol gál ta tá sok fej lesz té se      

3.1. Re ha bi li tá ci ós In for má ci ós
Cent ru mok ki épí té se és 
a há ló zat fej lesz té se 18 890 0 18 890 0 18 890

3.2. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun -
ka he lyi Gya kor lat” fel nõtt
meg vál to zott mun ka ké pes-
sé gû em be rek szá má ra 2 300 10 000 12 300 0 12 300

3.3. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun -
ka he lyi Gya kor lat” ér tel mi 
fo gya té kos, kö zép is ko lai 
ta nu lók ré szé re 0 15 000 15 000 0 15 000

3.4. Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás ér -
tel mi fo gya té kos sze mé lyek nek 0 78 000 78 000 52 000 130 000

3.5. „Meg ol dás Mun kál ta tók nak 
és Meg vál to zott mun ka-
képes ségû Mun ka vál la lók nak
(4M)” c. brit-ma gyar prog ram 43 916 55 240 99 156 84 610 183 766

3.6. A szol gál ta tá sok hoz való
egyen lõ hoz zá fé rés az ÁFSZ
in téz mé nye i ben 28 000 60 000 88 000 0 88 000

3.7. Mun ka hely-te rem tés au tis ta
sze mé lyek nek 22 306 0 22 306 0 22 306

3.8. In téz mé nyi fog lal koz ta tó-
ké pes ség fej lesz té se 4 076 0 4 076 0 4 076

3.9. Az akk re di tá ció fel té tel rend -
sze ré nek ké pí té se 86 863 0 86 863 0 86 863

4. Az Alap rész ter hé re köz vet -
le nül el szá mol ha tó költ sé gek 1 000 4 000 5 000 0 5 000
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  E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

 Te vé keny ség/prog ram

Mó do sí tott 
2005. év rõl 
át hú zó dó,

a 2006. évi ke re tet
ter he lõ k

öte le zett sé gek 
(A)

2006. év ben 
vál lalt a 2006. évi 

ke re tet ter he lõ
kö te le zett ségek

(B)

A 2006. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett ségek

össze sen 
(A+B)

2007. évi ke ret
ter hé re 

át hú zó dó, 
elõ zõ év ben

vál lalt  
kö te le zett sé gek 

(C)

Prog ram
össze sen
(A+B+C)

5. Az Alap rész mû kö dé si 
költ sé ge 0 99 000 99 000 0 99 000

6. Mo ni to ro zás 0 10 000 10 000 0 10 000

7. Tar ta lék 0 858 409 858 409 0 858 409

8. Mind össze sen
207 351 1 292 649 1 500 000 136 610

1 636
610
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KÖZLEMÉNYEK

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
mi nisz ter

k ö z  l e  m é  n y e

szak mai irány el vek
az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat 

2006. évi te vé keny sé gé hez

2005-ben a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi -
nisz ter elsõ íz ben adott ki irány el ve ket az Ál la mi Fog -
lalkoz ta tá si Szol gá lat (ÁFSZ) te vé keny sé gé hez. A Nem -
zeti Fog lal koz ta tá si Ak ció terv ben meg fo gal ma zott stra -
tégia alap ján ki je löl te az ÁFSZ cél ja it, a meg va ló sí tás hoz
ren del ke zés re álló esz kö zö ket, az ered mé nyes ség köve -
tését szol gá ló tel je sít mény mu ta tó kat. A vég re haj tás ra a
Fog lal koz ta tá si Hi va tal fõ igaz ga tó ja in téz ke dé si ter vet
dolgozott ki. A me gyei mun ka ügyi köz pon tok 2005-ben
két al ka lom mal írás ban szá mol tak be az aján lá sok ban és az
in téz ke dé si terv ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ról. 

A Kor mány - az Eu ró pai Unió új sza bá lyo zá sá nak ele get 
téve - 2006-ban el ké szí tet te a Nem ze ti Ak ció prog ram a nö -
ve ke dé sért és fog lal koz ta tá sért címû do ku men tu mot,
amely ben a fog lal koz ta tás po li ti ka kö vet ke zõ idõ szak ra
szó ló stra té gi á ját a mak ro- és mik ro-gaz da ság po li ti kai in -
téz ke dé sek kel össz hang ban kel lett ki dol goz ni. Ez a doku -
men tum meg erõ sí tet te a ko ráb ban meg fo gal ma zott tö rek -
vé se ket, az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat te vé kenysé -
gé nek to vább ra is e cé lok meg va ló sí tá sát kell szol gál nia, a
ren del ke zé sé re álló eszközökkel:

1. elõ kell se gí te nie a fog lal koz ta tás bõ ví té sét, a fog la -
koz ta tá si szint eme lé sét;

2. hoz zá kell já rul nia a ver seny ké pes ség, a munkavál -
lalók és ál lás ke re sõk al kal maz ko dó ké pes sé gé nek javu -
lásához, a mun kál ta tók mun ka erõ igé nyé nek kielégíté -
séhez, a mun ka erõ hi ány csök ken té sé hez;

3. meg ha tá ro zó sze re pet kell ját sza nia a tár sa dal mi be il -
lesz ke dés se gí té sé ben, a hát rá nyos hely ze tû ek munkaerõ -
piaci fog lal koz tat ha tó sá gá nak ja ví tá sá val, el he lyez ke dé -
sé nek tá mo ga tá sá val, be von va prog ram ja i ba az inaktí vak
mind szé le sebb ré te ge it.

A 2006. évi szak mai irány el vek az át fo gó cé lok kö zül a
leg fon to sabb, leg ak tu á li sabb pri o ri tá so kat eme lik ki,
ame lyek vá laszt ad nak a mun ka erõ pi ac nak az el múlt évet
meg ha tá ro zó és a 2006-ban vár ha tó fo lya ma ta i ra, válto zá -
sa i ra, szak ma po li ti kai ki hí vá sa i ra. A cé lok tel je sü lé sét, a
pri o ri tá sok meg va ló su lá sát szol gál ja a szer ve ze ti te vé -
keny ség, kul tú ra át ala ku lá sa, az ÁFSZ pi a cá nak, ha tó kö -
ré nek, tér sé gi in teg rá ló sze re pé nek ki szé le se dé se.

Alap el vek

1. Mun ka he lye ket, le ga láb bis tar tós, fenn tart ha tó mun -
ka he lye ket és fog lal koz ta tá si le he tõ sé ge ket a gaz da ság, a
pros pe rá ló, nö ve ke dõ ma gán vál lal ko zá sok, a jól mû kö dõ,
élénk piac ké pes te rem te ni. To vább ra is je len tõs szerepe
van az ál la mi for rá sok ból tá mo ga tott mun ka he lyek nek, de 
fi gye lem be kell ven ni, hogy bõ ví té sük pénz ügyi hát te re,
le he tõ sé gei kor lá tok ba üt köz nek, élet tar tal muk be ha tá rolt. 
Ezért azok a leg ered mé nye sebb mun ka erõ-pi a ci tá mo ga -
tá sok, ame lyek a pi a ci, el sõd le ges gaz da ság ra épí te nek,
ah hoz ve ze tik vissza az ál lás ke re sõ ket.

2. Ab ból kell ki in dul ni, hogy a mun ka vál la lá si korú,
mun ka ké pes em be rek nek min den tõ lük el vár ha tót meg kell 
ten ni ük, és több sé gük meg is tesz an nak ér de ké ben, hogy
mun kát ta lál ja nak, meg él he té sü ket mun ka jö ve delmük biz -
to sít sa. En nek ér de ké ben meg fon tol tan, a jö võ be ni le he tõ -



sé ge i ket mér le gel ve kell dön te ni ük a to vábbtanu lá si le he -
tõ sé gek kö zül, pá lyát vá lasz ta ni uk, ke res ni a mun ka ta -
pasz ta lat szer zé si és ál lás le he tõ sé ge ket, kar bantar ta ni tu -
dá su kat, fej lesz te ni ké pes sé ge i ket. Az ÁFSZ e dön té se ket
és te vé keny sé ge ket tel jes egé szé ben nem válal hat ja át, de
se gít sé get, szol gál ta tást, tá mo ga tást ad ah hoz, hogy az
em be rek mun kát ta lál ja nak, el he lyez kedjenek. Az ÁFSZ
mun ka tár sa i nak eh hez meg fe le lõ szak ér te lem mel, szak -
mai fe le lõs ség gel és dön té si sza bad ság gal kell ren del kez -
ni ük. A leg több se gít sé get azok nak kell nyúj ta ni, akik nek
a leg na gyob bak a nehézségeik.

3. A mun ka erõ pi a cot meg ha tá ro zó gaz da sá gi fo lya -
matok, a pi a cot be fo lyá so ló or szá gos és tér sé gi dön té sek
zöme, a mun ka erõ-pi a ci cé lo kat szol gá ló tá mo ga tá sok nö -
vek võ há nya da (adó- és já ru lék-ked vez mé nyek, ci vil prog -
ra mok, stb.) nem igény li e szer ve zet köz vet len rész vé te lét,
ugyan ak kor sok szor meg ha tá ro zó sze re pe le het a mun ka -
erõ-pi a ci fo lya ma tok ban. A szak mai ered mé nyes sé get
ezért egy re in kább meg ha tá roz za, ho gyan tud ja az ÁFSZ a
gaz da ság ra ható fo lya ma to kat át lát ni, ér zé kel ni, ké pes-e
szer ve zõ-ko or di ná ló, ak tív sze re pet ját sza ni a tér ség mun -
ka erõ pi a cán. Fe le lõs sé gét alá húz za, hogy a szer ve zet, a
mun ka ügyi köz pon tok és ki ren delt sé gek hálózata szé les -
kö rû in for má ci ós bá zis sal, in for ma ti kai rend szer rel, ki ter -
jedt kap cso la tok kal ren del ke zik a gaz da ság, a mun ka, a
szo ci á lis szfé ra, ci vil szer ve ze tek világában.

Mun ka erõ-pi a ci ki hí vá sok

Az elõ re jel zé sek sze rint a gaz da ság nö ve ke dé se 2006-ban
is meg ha lad ja a 4%-ot, vár ha tó an to vább ra is di na mi kus lesz
a szer ke zet vál tás. A nö ve ke dés for rá sa vál to zat la nul el sõ sor -
ban a ter me lé keny ség nö ve ke dé se (ez a ver seny ké pes ség ja -
ví tá sá nak is fel té te le), de egy út tal le he tõ sé get te remt arra is,
hogy emel ked jék a fog lal koz ta tot tak szá ma. Ezt va ló szí nû sí -
tik a gaz da sá gi szer ve ze tek nél 2005 szep tem ber-ok tó be ré ben 
vég zett adat fel vé tel ered mé nyei is. A meg kér de zet tek
2006-ban át la go san 1,2%-kal ter ve zik nö vel ni sta tisz ti kai ál -
lo má nyi lét szá mu kat. Ez nem zet gaz da sá gi szin ten 40-50 ezer 
új mun ka hely nek fe lel meg.

A fog lal koz ta tás nö ve lé sé re vo nat ko zó szán dé kok és
elõ re jel zé sek meg va ló su lá sá nak ter mé sze te sen ko moly
fel té te lei van nak. Így a lét szá mu kat nö vel ni kí vá nó gaz dál -
ko dók nak ta lál ni uk kell vál lal ko zó kat az adott mun kák el -
vég zé sé re meg fe le lõ (vagy rö vid idõn be lül el sa já tít ha tó,
fel fris sít he tõ) ké pes sé gek kel, kép zett ség gel, el ér he tõ tá -
vol ság ban. Szé les kö rû in for má ci ók ra van szük sé gük a le -
he tõ sé gek rõl, be von ha tó mun ka erõ rõl. To váb bi feltétel,
hogy az új fog lal koz ta tá si le he tõ sé gek nek lát ha tó ak nak
kell len ni ük, be je len tett mun ka he lyek nek kell létrejön ni ük
ah hoz, hogy a bõ vü lés sta tisz ti ka i lag is mér he tõ le gyen.
E fel té te lek tel je sí té sé ben meg ha tá ro zó sze re pe le het az
Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak és az ott dol go zó
valamennyi munkatársnak.

A 2005. évi ta pasz ta la tok alap ján arra le het szá mí ta ni,
hogy to vább emel ke dik az idõ sebb korú fog lal koz ta tottak
ará nya. Ná luk ál ta lá ban nem a mun ka hely meg tar tá sa okoz 
gon dot (nem õket bo csát ják el az el sõk kö zött), ha nem az,
hogy ha el ve szí tik ál lá su kat, csak ke ser ve sen, igé nye ik fel -
adá sá val ta lál nak újat. Szá muk ra a 2005-ben in dí tott cél -
zott prog ram nyújt se gít sé get. Ne he zeb bé vált azon ban a
fi a ta lok el he lyez ke dé se, so kan most ér zékelik, hogy nem
meg fe le lõ szak mát vá lasz tot tak. Az ada tok azt mu tat ják,
hogy nem könnyû be lép ni ük, vissza térniük a mun ka erõ -
piac ra azok nak a nõk nek, akik hosszú idõt ma rad tak on nan 
tá vol ta nu lás, majd gyer mek gon do zás mi att. Hely ze tük re
eb ben az év ben kü lön fi gyel met kell for dí ta ni. To vább ra is
je len tõs erõ fe szí té se ket kí ván, hogy emel ked jen a meg vál -
to zott mun ka ké pes sé gû ek kö ré ben az ak ti vi tás, a roma em -
be rek se gít sé get kap ja nak ah hoz, hogy is me re te i ket gya ra -
pít sák, jö ve de lem szer zõ munkát szerezzenek.

A 2006. év sok te kin tet ben fel ké szü lé si idõ szak nak te -
kint he tõ. Szer ve sen be kell épí te ni az ÁFSZ tevékeny -
ségébe a 100 lé pés prog ram já hoz kap cso ló dó új tá mo ga tá -
so kat, szol gál ta tá so kat, szak ma po li ti kai el vá rá so kat. Sor
ke rül a tá mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ra, je len tõs le egy -
sze rû sí té sé re. El ké szül nek a 2007-2013. évre szó ló ope -
ratív prog ra mok, fej lesz té si el kép ze lé sek, meg in dul a pro -
jek tek meg ter ve zé se, az új vég re haj tá si és ter ve zé si
rendszer ki ala kí tá sa. 2006 az ér té ke lés, szám ve tés, a rend -
szer épí tés-össze ren de zés éve az Ál la mi Fog lal koz ta tá si
Szol gá lat szá má ra is, ezt tük rö zik az irány el vek is.

Pri o ri tá sok 2006-ra

1. A mun ka ügyi köz pon tok és ki ren delt sé gek tölt se nek
be meg ha tá ro zó sze re pet ab ban, hogy az adott megyében,
von zás kör zet ben a fog lal koz ta tá si prog ra mok össze han golt
és ha té kony mó don já rul ja nak hoz zá a mun ka erõ-pi a ci
hely zet ja ví tá sá hoz. En nek ér de ké ben

- Éves szin ten ki egyen sú lyo zott, ki szá mít ha tó mó don va -
ló sít sák meg a de cent ra li zált ke ret bõl és az uni ós támo ga -
tás sal meg va ló su ló prog ra mo kat és tá mo ga tá so kat, ter -
vez zék fel ada ta i kat, ren del jék hoz zá a szük sé ges for rá so -
kat, ér té kel jék rend sze re sen a vég re haj tást, vé gez zék el a
szük sé ges kor rek ci ó kat. Az új tá mo ga tá sok, prog ra mok
szer ve sen il lesz ked je nek a rend szer töb bi ele mé hez.

- A me gyei mun ka ügyi köz pon tok nak, ki ren delt sé gek -
nek le gyen fo lya ma tos in for má ci ó juk a tér sé get érin tõ
egyéb tá mo ga tá sok ról, az érin tet tek kö ré rõl, kez de mé -
nyez zék össze han go lá su kat, egy me gyei „tér kép” elkészí -
tését. Eh hez kér jék a mun ka ügyi és te rü let fej lesz té si ta ná -
csok se gít sé gét, épít se nek a he lyi fog lal koz ta tá si egy ütt -
mû kö dé sek re. A for rás ko or di ná ció meg ala po zá sá ra a Fog -
lal koz ta tá si Hi va tal ké szít sen mód szer ta ni se géd le tet.

- For dít sa nak ezen be lül kü lön fi gyel met a köz fog lal koz -
ta tá si prog ra mok össze han go lá sá ra. Kez de mé nyezzenek
egyez te tést az ön kor mány za tok kal a tér sé get érin tõ köz-,
köz cé lú és köz hasz nú mun ka prog ra mok ról, azok tar tal -
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má ról, érin tett je i rõl. Ahol le het sé ges e fog lal koz ta tá si for -
má kat kom bi nál ják más, ak ti vi tást se gí tõ tá mo gatások kal,
szol gál ta tá sok kal, an nak ér de ké ben, hogy hosszabb tá von
az át me ne ti mun ka al kal mat és jö ve del met bizto sí tó le he tõ -
sé get fel vált has sa a tar tós fog lal koz ta tás.

2. Ki emelt pri o ri tás a fi a ta lok mun ka erõ-pi a ci be lé pé sé -
nek elõ se gí té sé re. En nek ér de ké ben - a Fog lal koz ta tá si Hi -
va tal irá nyí tá sá val - ké szül jön or szá gos, a me gyei te vé -
keny sé gek re épü lõ egy sé ges cse lek vé si terv a fi a ta lok el he -
lyez ke dé sé nek tá mo ga tá sá ra. A terv tar tal maz za

- a meg elõ zés hez szük sé ges in téz ke dé se ket (pá lya -
válasz tá si ta nács adás, is ko lák, szak mák mun ka erõ-pi a ci
ered mé nyes sé gé nek kö ve té se, ér té ke lé se, nyílt na pok szer -
vezése üze mi kör nye zet ben, stb.), va la mint

- az is ko lá ból ki ke rü lõ fi a ta lok, eset leg a gyer mek gon -
do zá si sza bad ság ról hosszabb idõ után vissza té rõk el he -
lyez ke dé sé nek tá mo ga tá sát szol gá ló lé pé se ket.

Az ÁFSZ ál tal nyúj tott se gít ség mel lett cél sze rû a le he tõ 
leg szé le sebb kör ben ala poz ni az egyéb prog ra mok ra is (já -
ru lék ked vez mény nyúj tot ta le he tõ sé gek, más me gyei in -
téz mé nyek te vé keny sé gé hez kap cso ló dás, stb.).

3. A tá mo ga tá sok, szol gál ta tá sok, az ÁFSZ tér sé gi sze -
re pé nek erõ sí té se alap ve tõ en az el sõd le ges mun ka e rõpiac
sta bi li zá lá sát, bõ ví té sét szol gál ja, an nak ér de ké ben, hogy
egy re több ál lás ke re sõ ta lál jon tar tós, fenn tart ha tó fog lal -
koz ta tá si, to vább lé pé si le he tõ sé get. Az ér de kelt part ne rek
be vo ná sá val min den me gyé ben ké szül jön terv, mi lyen ki -
tö ré si pon tok, pá lyák van nak az adott tér ség ben, ame lyek
se gít he tik az el sõd le ges mun ka erõ pi ac ra ju tást. Ezen be lül 

- mit tesz nek a mun kál ta tói kap cso la tok erõ sí té sé ért, a
be je len tett ál lás he lyek szá má nak nö ve lé se, a mun kál tatók
ré szé re nyúj tott szol gál ta tá sok ban rej lõ le he tõ sé gek ki -
hasz ná lá sa, szín vo na lá nak nö ve lé se ér de ké ben;

- ho gyan vesz nek részt a he lyi gaz da sá gi, be ru há zá si
dön té sek elõ ké szí té sé ben, mi lyen me cha niz mu sok segít -
sé gé vel kap cso lód nak össze a mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá -
sok, tá mo ga tá sok és a ki bon ta ko zást szol gá ló tér sé gi fo -
lya ma tok;

- ho gyan kí ván ják ki hasz nál ni a kkv-k, a vál lal ko zó vá
vá lás, ön fog lal koz ta tás tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re álló
le he tõ sé ge ket, mi lyen te vé keny sé gek re (me gyei ter vek re)
ala poz ha tó a fej lõ dés;

- mi lyen esz kö zö ket kí ván nak moz gó sí ta ni a mo bi li tá si
le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá ra, erõ sí té sé re;

- ho gyan hasz no sít ják a mun ka erõ-pi a ci fel mé ré se ket,
elõ re jel zé se ket, egyéb in for má ci ó kat,

- ho gyan épí te nek a he lyi együtt mû kö dé si le he tõ sé gek re 
(mi a sze re pe a mun kál ta tók nak, vál lal ko zá sok nak), a nem
ál la mi szer vek te vé keny sé gé re, stb.

Az így ké szült terv nek ki emelt je len tõ sé ge van a
2007-2013. évre vo nat ko zó ter ve zé si fo lya mat ban, prog -
ramok el ké szí té sé ben.

Az ÁFSZ mun ka tár sai részt vesz nek a re gi o ná lis ope -
ratív prog ra mok ki dol go zá sá ban. En nek so rán kí sér jék
figye lem mel a prog ram mun ka hely-te rem té si po ten ci ál ját,
ké szít se nek becs lést a mun ka erõ-pi a ci ha tá sok ról, tervez -
zék meg a kap cso ló dó hu mán-erõ for rás fej lesz té si pro jek -
te ket. A mun kát a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Munkaügyi
Mi nisz té ri um han gol ja össze.

Bõ vü lõ esz köz tár, dön té si, ér té ke lé si rend szer

2005-ben, a 100 lé pés prog ram já hoz kap cso lód va a
Kor mány szá mos in téz ke dést ho zott an nak ér de ké ben,
hogy a mun ka vál la lást von zób bá te gye, a fog lal koz ta tást
nö vel je, a be nem je len tett mun ka vál la lást vissza szo rítsa.
A fog lal koz ta tás po li ti ka esz köz tá ra gya ra po dott, je len tõ -
sen át ala kult a mun ka nél kü li ek el lá tó rend sze re. A jog sza -
bály-mó do sí tá sok nagy ré sze már az év so rán ha tály ba lé -
pett, nem egy szer je len tõs több let fel ada to kat róva a szer -
ve zet mun ka tár sa i ra.

1. A fog lal koz ta tá si tör vény 2005. no vem be ré ben ha -
tály ba lé pett mó do sí tá sa az ál lás ke re sõ ként (ko ráb ban:
mun ka nél kü li ként) tör té nõ nyil ván tar tás ba vet tek szá má -
ra fo ko zot tabb együtt mû kö dé si kö te le zett sé get, ki fe je zet -
ten ak tív, te vé keny ál lás ke re sést ír elõ. Ki kell de rül nie,
hogy az ügy fe le ink kö zül kik azok, akik nem ké pe sek,
eset leg nem haj lan dó ak együtt mû köd ni, ak tí van ál lást ke -
res ni. Az a cé lunk, hogy már az ál lás ke re sõk nyil ván tar -
tá sá ból vi lá go san ér zé kel he tõ le gyen (el sõ sor ban a mun -
kál ta tók szá má ra), hogy az egyes tér sé gek ben mi lyen
össze té te lû pót ló la gos mun ka erõ for rás sal le het szá mol ni, 
kik azok, akik akár azon nal, eset leg kis se gít ség gel mun -
ká ba tud nak áll ni.

Az ál lás ke re sé si fel té te lek nek a nem fog lal koz ta tot tak
egy ré sze (tar tós mun ka nél kü li ek, men tá lis prob lé mákkal
küsz kö dõk, stb.) nem tud ele get ten ni, de ter mé sze te sen to -
vább ra is az ÁFSZ ügy fe lei ma rad nak, szol gál tatása ink
ren del ke zé sük re áll nak. Sok az ilyen em ber a rend sze res
szo ci á lis se gé lye zet tek kö zött, akik 2005-ben a re giszt rált
mun ka nél kü li ek nek át la go san mint egy egy har ma dát - egyes
me gyék ben és ré gi ók ban több mint fe lét - tett ék ki. Akik
nem ké pe sek ön ál ló an, vagy kis se gít ség gel ál lás ke re sés re, 
cél sze rû, ha más, be il lesz ke dé si program ban vesz nek részt 
(pl. csa lád se gí tõ szol gá lat nál, ci vil szer ve ze tek nél), amit
az ön kor mány zat nál fel tud nak aján la ni. A mun ka ügyi
köz pon tok kez de mé nyez ze nek olyan együtt mû kö dést az
ön kor mány za tok kal, amely nek ke re té ben rend sze re sen át -
te kin tik az adott tér ség ben a po ten ci á lis kö zös ügyfelek kö -
rét (be le ért ve a köz cé lú mun kát vég zõ ket is), jel lem zõ it, ér té -
ke lik az al kal ma zott se gít ség ha té kony sá gát, az inak tí vak be -
vo ná sá nak le he tõ sé ge it, és együtt ha tá roz zák meg a kö zös
cse lek vés lé pé se it.

2. Szá mos vál to zás kö vet ke zett be a kép zé si tá mo ga tá sok
és in téz mé nyek te rü le tén. A kép zés nek je len tõs sze re pe van
a hát rá nyos hely ze tû ek mun ka erõ pi ac ra tör té nõ vissza té -
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ré sé ben, a be il lesz ke dés ben, al kal maz ko dás ban. Fon tos
cél, hogy meg áll jon a kép zés ben részt ve võk szá má nak
vissza esé se, erõ söd jön a kép zés és a mun ka erõ pi ac kap -
cso la ta. E célt szol gál ja a köz be szer zé si kö te le zett ség
meg szû né se, a kép zõ szer ve ze tek ki vá lasz tá sá nak új rend -
je, a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok kal ki ala kí tott együtt mû -
kö dés, a „Lépj egyet elõ re” prog ram meg in dí tá sa. A prog -
ra mok ered mé nyes meg va ló sí tá sá ban ki emelt sze re pe van
a Fog lal koz ta tá si Hi va tal nak és a mun ka ügyi köz pon tok -
nak, ki ren delt sé gek nek. Azt vár juk, hogy a kép zé sek in dí -
tá sá nak idõ tar ta ma je len tõ sen le rö vi dül, a részt ve võk szá -
ma emel ke dik, mun ka erõ-pi a ci esé lye ik ér zé kel he tõ en, ki -
mu tat ha tó an ja vul nak. A re gi o ná lis kép zõ köz pon tok nál
ki ala kí tott új fi nan szí ro zá si rend le he tõ vé te szi a fo lya ma -
tos és költ ség ta ka ré kos kép zést. Ki emelt fel ada tuk a leg -
hát rá nyo sabb hely ze tû ek kép zé se, fel ké szí té se, amit a le -
he tõ leg na gyobb mér ték ben a mun ka erõ-pi a ci igé nyek re
kell épí te ni, hi szen csak így biz to sít ha tó a kép zés után to -
vább lé pé sük, sta bil fog lal koz ta tá suk.

3. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû ek mun ka le he tõ sé gét bõ -
ví ti a 2005. év vé gén in dí tott nagy sza bá sú köz mun ka prog -
ram, amely ter mé sze te sen érin ti az ÁFSZ-nél re giszt rált
ál lás ke re sõ ket. Ezt a köz hasz nú mun kák ter ve zésénél,
szer ve zé sé nél fel tét le nül fi gye lem be kell ven ni.

4. 2005-ben ki bõ vül tek az al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel tör té nõ mun ka vég zés („kék mun ka”) le he tõ sé -
gei, több szö rö sé re nõtt az így mun kát vég zõ em be rek szá -
ma. Ez - szán dé ka ink sze rint - je len tõs mér ték ben hoz -
zájárul hat a mun ka erõ pi ac ki fe hé rí té sé hez, az al kal mi
mun kát vég zõk biz ton sá gá hoz. Ugyan ak kor je len tõ sen
nö vel te az al kal mi mun ka vál la lá si könyv vel kap cso la tos
fel ada to kat, ad mi niszt rá ci ót is, amely nek el lá tá sá hoz az
év elsõ hó nap ja i ban je len tõs erõ ket kell moz gó sí ta ni uk a
ki ren delt sé gek nek. E mun kák le zá rul ta után ér té kel ni kell
a ki ter jesz tés ta pasz ta la ta it.

5. Já ru lék ked vez ményt ve het nek igény be 2006. ja nu ár
1-jé tõl azok a mik ro-, kis- és kö ze pes vál lal ko zá sok, ame -
lyek leg alább 3 hó nap ja re giszt rált ál lás ke re sõk fel vé te lé -
vel bõ ví tik lét szá mu kat. A meg ál la po dást - a Fog lalkoz ta -
tá si Hi va tal ál tal ki dol go zott el já rás rend alap ján - a mun -
ka ügyi köz pon tok kö tik meg, el len õr zik a fog lakoz ta tá si
fel té te lek tel je sü lé sét. Szá mol ni kell az zal is, hogy va ló szí -
nû leg meg nõ a mun ka erõ igé nyü ket be je len tõ vál lal ko -
zások szá ma, hi szen ez fel té te le a tá mo ga tás igény be vé -
telének.

6. 2006. ja nu ár 1-jé tõl mó do sult a meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa. Fo ko zatosan 
lép élet be az a rend szer, hogy a mun kál ta tók csak meg fe le -
lõ ta nú sít vány ki adá sát (akk re di tá ci ót) kö ve tõ en ve het nek
igény be ál la mi tá mo ga tást. Új tá mo ga tá si rend szer lé pett
élet be, a kap cso ló dó fel ada to kat a mun ka ügyi köz pon tok -
nak és ki ren delt sé gek nek kell el lát ni uk, több let lét szám
biz to sí tá sá val.

7. 2006-tól az ÁFSZ-ben be ve ze tés re ke rül a meg ál la -
po dá sos ered mény cé lok kal tör té nõ ve ze tés rend sze re
(MEV), amely hez 2005-ben ki dol goz ták a fõbb szak mai
te vé keny sé gek ered mé nyét mérõ in di ká to ro kat. A MEV
elõ se gí ti a szer ve ze ti egy sé gek nél - a me gyék ben és a kis -
tér sé gek ben, a ki ren delt sé ge ken is - a ter ve zést, me -
galapoz za az ön ál ló mun ka vég zést, a ren del ke zés re álló
erõ for rá sok (pénz ügyi, hu mán) ha té kony, mér he tõ fel -
használá sát. Az Irány el vek hez kap cso ló dó tel je sít mény -
mu ta tók ra, a MEV in di ká to ra i ra és a for rá sok fel hasz ná lá -
sá ról szó ló je len té sek re épül az ÁFSZ egé szé nek és szer -
ve ze ti egy sé ge i nek rend sze res ér té ke lé se. Az ér té ke lés re
negyed éven ként ke rül sor.

A meg va ló sí tás pénz ügyi fel té tel rend sze re

A MEG VA LÓ SÍ TÁS PÉNZ ÜGYI
FEL TÉ TEL REND SZE RE

2006-ban a ki tû zött cé lok tel je sí té sé hez a me gyei mun -
ka ügyi köz pon tok nak az elõ zõ évi hez ha son ló össze gû
költ ség ve té si for rá sok áll nak ren del ke zé sé re. A de cent ra li -
zált me gyei ke re tek mér té ke a fog lal koz ta tá si alap rész
70,4%-a, össze sen 34,3 mil li árd fo rint. Ezen fe lül szá mí -
tás ba kell ven ni a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok nál ren delke -
zés re álló mint egy 4,0 mil li árd Ft in téz mé nyek köz ti meg -
ál la po dás sal le köt he tõ kép zé si ke re tet. A HEFOP 1.1. in -
téz ke dé sé nek meg va ló sí tá sá ra 29,8 mil li árd fo rint áll ren -
del ke zés re, amely nek fel hasz ná lá sa, a prog ra mok le bo -
nyo lí tá sa ter mé sze te sen több évre elhúzódik.

2006-ban az ÁFSZ-hez köz vet le nül is köt he tõ esz kö zö -
kön és in téz ke dé se ken túl szá mos to váb bi, az FMM szak -
mai ha tás kö ré be tar to zó, egyéb prog ram is szol gál ja a fog -
lal koz tat ha tó ság ja ví tá sát, a fog lal koz ta tás bõ vítését, a
hát rá nyok csök ken té sét. Ezek a prog ra mok ki egé szí tik,
szé le sí tik az ÁFSZ ren del ke zé sé re álló le he tõ ségeket,
ezért szük sé ges azo kat fi gye lem mel kí sér ni, ke res ni a kap -
cso ló dá si pontokat.

- A fog lal koz ta tá si alap rész köz pon ti ke re té bõl 2,5 mil -
li árd fo rint szol gál ja a mun ka hely te rem tés, 500 mil lió pe -
dig a táv mun ka tá mo ga tá sát. A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá -
nyí tó Tes tü le te (MAT) 1,2 mil li árd fo rin tot fo ga dott el a
fog lal koz ta tá si szer ke zet vál tás elõ se gí té sé re. A köz pon ti
prog ra mok nál is szük ség van a me gyei mun ka ügyi köz -
pontok ak tív rész vé te lé re.

- A MAT 1,74 mil li árd fo rint tal tá mo gat ja az OFA prog -
ram ja it. (Az OFA bo nyo lít ja, va ló sít ja meg az EQU AL-hez
kap cso ló dó pá lyá za ti prog ra mo kat is, mely nek össze ge 
mint egy 10 mil li árd fo rin tot ér het el a kö vet ke zõ
években.)

- A re ha bi li tá ci ós alap rész to váb bi 3,3 mil li ár dos ke re te 
se gí ti a mun ka hely te rem tést, ezen fe lül 13 mil li árd fo rint
jut a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val
össze füg gõ  bér tá mo ga tás és költ ség kom pen zá ció mû köd -
te té sé re.
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- 4,87 mil li árd fo rint szol gál ja a pá lya kez dõk, a gyes-rõl,
gyed-rõl, ápo lá si díj ról a mun ka erõ pi ac ra vissza té rõk já ru -
lék ked vez mé nyét (ezt a mun kál ta tók az APEH-en ke resz tül
igé nyel he tik).Az öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nyé re 
2,0 mil li árd Ft áll ren del ke zés re.

- Köz mun ka prog ra mok ra 2006-ra 5 mil li árd 745 mil lió
fo rin tos elõ irány zat sze re pel az FMM fe je ze té ben . 

- A fel nõtt kép zés fej lesz té sét, tá mo ga tá sát több for rás is
szol gál ja. Az MpA fog lal koz ta tá si alap ré szé nek fel nõtt -
kép zé si ke re té bõl jö võ re is nyújt ha tó tá mo ga tás a ma gyar -
or szá gi be fek te té sek hez kap cso ló dó kép zé sek hez, be ta ní -
tá sok hoz, a fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek ke ze lé sét és a
hát rá nyos hely ze tû ek fel zár kó zá sát szol gá ló kép zé sek hez.
1,3 mil li árd fo rint jut a fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá -
sá ra, az elsõ, ál lam ál tal el is mert, az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá -
nyuló kép zés ben részt vevõ fel nõt tek, va la mint fo gya té kos 
fel nõt tek kép zé sé hez.

A tel je sít mé nyek kö ve té se, ér té ke lé se

A ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá nak ered mé nyes sé gét
kulcs-tel je sít mény mu ta tók mé rik. Az or szá gos mu ta tó kat
a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ha tá roz -
za meg, elõ ze te sen egyez tet ve azo kat az Ál la mi Fog lal -
koz ta tá si Szol gá lat fõ igaz ga tó já val. A fõ igaz ga tó pe dig
- fi gye lem be véve az esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a te rü le ti
el té ré sek re, stb. vo nat ko zó ta pasz ta la to kat - a me gyei
mun ka ügyi köz pont igaz ga tó i val foly ta tott egyez te té se ket
kö ve tõ en ki tû zi a me gyei tel je sít mény cé lo kat. Min den hó -
nap ban fi gye lem mel kí sér jük az el ért ered mé nye ket, me -
lyek rõl ne gyed éven te ér té ke lés is ké szül. En nek so rán nem 
az or szág kü lön bö zõ tér sé ge i nek tel je sít mé nyét ha son lít -
juk össze, ha nem azt ér té kel jük, hogy egy-egy szer ve ze ti
egy ség a sa ját hely ze té hez, le he tõ sé ge i hez, vál la lá sa i hoz
ké pest mi lyen ered mé nye ket ért el, va la mint, hogy a sa ját
tel je sít mé nyük ho gyan ala kult a me gyei/fõ vá ro si, il let ve
or szá gos át lag ban el ért tel je sít mé nyek hez ké pest. A 2005.
évi kí sér le ti be ve ze tés ta pasz ta la tai alap ján ki sebb mó do -
sí tá sok tör tén tek a rend szer ben.

Az ÁFSZ tel je sít mé nyét 2006-ban a kö vet ke zõ in di ká to rok
alap ján ér té kel jük:

1. A re giszt rált mun ka nél kü li ek, il let ve nyil ván tar tott
ál lás ke re sõk érin tett lét szá má ból fog lal koz ta tot tá vál tak
szá ma és ará nya

2. A re giszt rált mun ka nél kü li ek, il let ve nyil ván tar tott ál -
lás ke re sõk érin tett lét szá má ból mun ka erõ-pi a ci kép zés be
be kap cso ló dot tak szá ma és ará nya

3. Adott idõ szak ban be je len tett mun ka erõ igé nyek szá -
ma és vál to zás az elõ zõ év azo nos idõ sza ká hoz ké pest (a
kül föl di ek fog lal koz ta tá sa cél já ból be je len tett igé nyek nél -
kül). Ezen be lül kü lön is vizs gál juk a tá mo ga tás mel let ti
mun ka erõ igé nye ket és a tá mo ga tás nél kü li e ket.

4. A meg szû nõ mun ka erõ-igé nyek át la gos élet tar ta ma
(na pok ban mér ve)

5. Az ak tív esz kö zök ben részt ve võk át la gos lét szá má -
nak ará nya az ak tív esz kö zök ben lé võk és a mun ka nél kü -
liek (ál lás ke re sõk) együt tes át la gos lét szá mán be lül

6. Az ak tív esz kö zök ben részt vet tek kö zül a re giszt rált
mun ka nél kü li ek, il let ve nyil ván tar tott ál lás ke re sõk közé
nem vissza ke rül tek ará nya, 3 hó nap pal a prog ra mok be fe -
je zé se után

7. A 6 hó nap pal ko ráb ban (25 év alat ti ak) il let ve a 12 hó -
nap pal ko ráb ban (25 év fö löt ti ek) be ke rül tek kö zül azok -
nak az ará nya akik ér de mi tá mo ga tást kap tak, ezen idõ
alatt, füg get le nül at tól, hogy az idõ szak vé gén re giszt rált
mun ka nél kü li ek (il let ve nyil ván tar tott ál lás ke re sõk) vagy
sem. (Ér de mi tá mo ga tás le het szol gál ta tás, ak tív esz köz,
vagy köz ve tí tés). Ki egé szí ti a 8. szá mú in di ká tort.

8. Azon mun ka nél kü li ek, il let ve nyil ván tar tott ál lás ke -
re sõk szá za lé kos ará nya, akik a be ke rü lé sü ket kö ve tõ 6 hó -
nap (25 év alat ti ak) il let ve 12 hó nap után (25 év fö löt ti ek)
mun ka nél kü li ek/ál lás ke re sõk kö zül ér de mi tá mogatást
kap tak (szol gál ta tás, ak tív esz köz, vagy mun ká ba he lye zés 
for má já ban)

*  * *

Az Irány el vek ter mé sze te sen nem érin tik a me gyei mun -
ka ügyi ta ná csok ha tás kö rét. Arra kér jük õket, hogy mun -
ká juk so rán ve gyék fi gye lem be a ki tû zött, az ÁFSZ egé -
szé nek tel je sít mé nyét meg ha tá ro zó cé lo kat, ér té kel jék
dön té se i ket e cé lok szem pont já ból, és amennyi ben szük sé -
ges nek lát ják, mó do sít sák azo kat.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

K ö z  l e  m é n y

a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te

2006. már ci us 1-jei ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2006.
már ci us 1-jén ülést tar tott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a Záró be szá mo ló a Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gyé bõl szár ma zó, egye te met, fõ is ko lát vég zett fi a ta lok -
nak a tér ség ben tör té nõ meg tar tá sá ra irá nyu ló „Dip lo más
fi a ta lok el he lyez ke dé sé nek se gí té se” címû munka erõ -
piaci prog ram tel je sü lé sé rõl,
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2. a Záró be szá mo ló a Haj dú-Bi har me gyé ben élõ, egye -
te met, fõ is ko lát vég zett fi a ta lok el he lyez ke dé sé nek elõ se -
gí té sé re irá nyu ló „Haj dú-Bi har me gye a dip lo má so kért, a
dip lo má sok Haj dú-Bi har me gyé ért” címû mun ka erõ-pi a ci
prog ram vég re haj tá sá ról, a 66/2003. (XII. 3.) MAT ha tá ro -
zat alap ján,

3. a Ja vas lat az Ága za ti Pár be széd Köz pont, az ága za ti
pár be széd bi zott sá gok mû köd te té sé re, az azok ban részt ve -
võ ága za ti szo ci á lis part ne rek fel ké szü lé sé re, va la mint a
Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság dön té sei elõ ké szí té sé -
nek fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló prog ram tá mo ga tá sá ra el kü -
lö ní tett, a MAT 81/2005. (XII. 15.) ha tá ro zat alap ján jó vá -
ha gyott 300 mil lió fo rint ke ret összeg fel hasz ná lá sá ra,

4. a Ja vas lat a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet tel
(ILO) foly ta tott együtt mû kö dés tá mo ga tá sá ra, a szo ci á lis
pár be széd in téz mé nye i nek fej lesz té sé vel, mû köd te té sé vel
kap cso la tos 2006. évi köz pon ti prog ra mok tá mo ga tá sá ra a
81/2005. (XII. 15.) MAT ha tá ro zat 1. pont já val el kü lö -
nített ke ret összeg ter hé re,

5. az In teg rált prog ram ja vas lat a mun ka ügyet érin tõ in -
téz ke dé sek kom mu ni ká ci ó já ra,

6. a Ja vas lat a 20/2005. (III. 2.) és a 78/2005. (XII. 15.)
MAT ha tá ro za tok mó do sí tá sá ra, va la mint

7. a Ka mat tá mo ga tá si prog ram a Hu mán erõ for rás-fej -
lesz té si Ope ra tív prog ram vég re haj tá sá ban részt ve võ ci vil
szer ve ze tek ré szé re

tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. el fo gad ta a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé bõl szár -
ma zó, egye te met, fõ is ko lát vég zett fi a ta lok nak a tér ség ben 
tör té nõ meg tar tá sá ra irá nyu ló „Dip lo más fi a ta lok el he -
lyez ke dé sé nek se gí té se” címû mun ka erõ-pi a ci prog ram
tel je sü lé sé rõl elõ ter jesz tett záró be szá mo lót;

2. el fo gad ta a Haj dú-Bi har me gyé ben élõ, egye te met,
fõ is ko lát vég zett fi a ta lok el he lyez ke dé sé nek elõ se gí té sé re
irá nyu ló „Haj dú-Bi har me gye a dip lo má so kért, a dip lo má -
sok Haj dú-Bi har me gyé ért” címû mun ka erõ-pi a ci prog ram 
vég re haj tá sá ról elõ ter jesz tett záró be szá mo lót;

3. jó vá hagy ta az Ága za ti Pár be széd Köz pont, az Ága za -
ti Pár be széd Bi zott sá gok mû köd te té sé re, az azok ban részt -
ve võ ága za ti szo ci á lis part ne rek fel ké szü lé sé re, va la mint a 
Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság dön té sei elõ ké szí té sé -
nek fi nan szí ro zá sá ra el kü lö ní tett 300 mil lió fo rint fel hasz -
ná lá sá ra elõ ter jesz tett ja vas la tot (14/2006. (III. 1.) MAT
ha tá ro zat);

4. jó vá hagy ta - az ILO együtt mû kö dés 2006. évi
közpon ti prog ram tá mo ga tá sá ra, a 81/2005. (XII. 15.) MAT
ha tá ro zat 1. pont já val el kü lö ní tett 1,850 mil li árd fo rint ból -
25 mil lió fo rint fel hasz ná lá sá ra elõ ter jesz tett ja vas la tot
(15/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat);

5. dön tött az „In teg rált prog ram ja vas lat a mun ka ügyet
érin tõ in téz ke dé sek kom mu ni ká ci ó já ra” címû 2006. évi

prog ram tá mo ga tás áró1 [16/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat];

6. egyet ér tett az zal, hogy a mo bi li tást elõ se gí tõ tá mo ga -
tá sok köre ter jed jen ki az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ra, és
dön tött az eh hez szük sé ges pénz esz kö zök biz to sí tá sá ról
(17/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat);

7. dön tött a „Ka mat tá mo ga tá si prog ram a Hu mán erõ for -
rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sá ban részt ve -
võ ci vil szer ve ze tek ré szé re” el ne ve zé sû prog ram tá mo ga -
tá sá ról (18/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat).

Csiz már Gá bor s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

Dr. Dá vid Fe renc s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl

Hor váth La jos s. k.,
a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

14/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat az Ága za ti Pár be széd Köz pont, Ága za ti
Pár be széd Bi zott sá gok mû köd te té sé re, az azok ban

résztve võ ága za ti szo ci á lis part ne rek fel ké szü lé sé re,
va la mint a Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság dön té sei

elõ ké szí té sé nek fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló 2006. évi
prog ram tá mo ga tá sá ra, a 81/2005. (XII. 15) MAT
ha tá ro zat 2. b) pont já ban jó vá ha gyott 300 mil lió

fo rint ke ret összeg fel hasz ná lá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 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. § (3) be kez dés a)
2. pont já ban fog lalt jog kö ré ben

1. jó vá hagy ja az Ága za ti Pár be széd Köz pont, az Ága za -
ti Pár be széd Bi zott sá gok mû köd te té sé re, az azok ban részt -
ve võ ága za ti szo ci á lis part ne rek fel ké szü lé sé re, va la mint a 
Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság dön té sei elõ ké szí té sé -
nek fi nan szí ro zá sá ra, a 81/2005. (XII. 15.) MAT ha tá ro zat
2. b) pont já ban jó vá ha gyott 300 mil lió fo rint fel hasz ná -
lását 2007. már ci us 31-ig, a ha tá ro zat mel lék le te sze rint;
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2. fel ké ri a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri u mot, hogy

a) az 1. pont ban jó vá ha gyott pénz esz köz fel hasz ná lá sá -
ra vo nat ko zó meg ál la po dást kös se meg az Or szá gos Fog -
lal koz ta tá si Köz ala pít vánnyal,

b) 2007. áp ri lis 30-ig szá mol tas sa el az Or szá gos Fog -
lal koz ta tá si Köz ala pít ványt a prog ram meg va ló sí tá sá ról és 
a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról,

c) 2007. jú ni us 30-ig szá mol jon be a Tes tü let nek a prog -
ram tel je sí té sé rõl és a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról;

3. egyet ért az zal, hogy a prog ra mok mó do su lá sa ese tén
a költ ség terv ben elõ irány zott össze get a prog ram meg va -
ló sí tó ja az egyes jog cí mek, va la mint a ki emelt elõirány -
zatok kö zött:

a) 10%-ot meg nem ha la dó mér ték ben a MAT utó la gos
tá jé koz ta tá sá val,

b) 10%-ot meg ha la dó mér ték ben a MAT elõ ze tes jó vá -
ha gyá sá val át cso por to sít sa.

Dr. Dá vid Fe renc s. k.,
  a mun ka adói ol dal ré szé rõl

Hor váth La jos s. k.,
  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 14/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat hoz

Rész le tes költ ség terv
ada tok fo rint ban

Meg ne ve zés
Sze mé lyi 
ki adá sok

Mun ka adót 
ter he lõ já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok

Be ru há zá si 
ki adá sok

Össze sen

1. Az Ága za ti Pár be széd 
Köz pont (ÁPK) mû köd te té se 55 680 000 17 375 000 42 795 000 115 850 000

2. Az Ága za ti Pár be széd 
Bi zott sá gok (ÁPB), ÁPBT,
mun ka bi zott sá gok, köz pon ti
prog ra mok költ sé gei 17 435 000 5 221 000 10 488 000 33 144 000

3. Az ÁPB-k ön ál ló szak mai
fel ada tai, a részt ve võ szo ci á lis
part ne rek fel ké szü lé se, rész-
vé tel az EU Ága za ti Pár be széd
Bi zott sá ga i ban 25 463 000 8 717 000 116 826 000 151 006 000

Össze sen: 98 578 000 31 313 000 170 109 000 300 000 000

* * *

15/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet (ILO)
együtt mû kö dés 2006. évi köz pon ti prog ram

tá mo ga tá sá ra, a 81/2005. (XII. 15.) MAT ha tá ro zat 
1. pont já val el kü lö ní tett ke ret összeg fel hasz ná lá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 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
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) 2. pont -
já ban fog lalt jog kö ré ben

1. jó vá hagy ja - az ILO együtt mû kö dés 2006. évi köz -
pon ti prog ram tá mo ga tá sá ra, a 81/2005. (XII. 15.) MAT
ha tá ro zat 1. pont já val el kü lö ní tett 1,850 mil li árd fo rint ból
- 25 mil lió fo rint fel hasz ná lá sá ra elõ ter jesz tett ja vas la tot a
ha tá ro zat mel lék let sze rint;

2. fel ké ri a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri u mot, hogy

a) az 1. pont ban jó vá ha gyott ke ret összeg fel hasz ná lá sá -
ra a meg ál la po dást kös se meg az Or szá gos Fog lal koz ta tá si
Köz ala pít vánnyal, to váb bá ko or di nál ja és kí sér je fi gye -
lem mel a prog ra mok meg va ló sí tá sát,



b) 2007. már ci us 31-ig szá mol tas sa el az Or szá gos Fog -
lal koz ta tá si Köz ala pít ványt a prog ram meg va ló su lá sá ról
és a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról,

c) az el szá mo lást kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a
MAT so ron kö vet ke zõ ülé sé re a prog ram tel je sí té sé rõl és a 
pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról;

3. egyet ért az zal, hogy a prog ra mok mó do su lá sa ese tén
a költ ség terv ben elõ irány zott össze get a prog ram meg -
valósítója a prog ra mon be lül az egyes jog cí mek, il let ve a
ki emelt elõ irány za tok kö zött:

20%-ot meg nem ha la dó mér ték ben a MAT utó la gos tá -
jé koz ta tá sá val,

20%-ot meg ha la dó mér ték ben a MAT elõ ze tes jó vá ha -
gyá sá val át cso por to sít sa.

Dr. Dá vid Fe renc s. k.,
  a mun ka adói ol dal ré szé rõl

Hor váth La jos s. k.,
  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

3. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 163

Mel lék let a 15/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat hoz

Rész le tes költ ség terv

ada tok fo rint ban

Meg ne ve zés
Sze mé lyi 
ki adá sok

Mun ka adót 
ter he lõ já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok

Be ru há zá si 
ki adá sok

Össze sen

1. Az ILO Igaz ga tó Ta ná-
csá nak ülé sen részt ve võ 
kül dött ség költ sé gei 387 000 113 000 1 500 000 2 000 000

2. A Nem ze ti ILO Ta nács 
ta nul mány út ja 1 500 000 450 000 5 050 000 7 000 000

3. Kon fe ren ci ák és ta nul-
má nyok tá mo ga tá sa 9 000 000 9 000 000

4. ILO do ku men tu mok
for dí tá sa és ki adá sa 3 700 000 3 700 000

5. A Nem ze ti ILO Ta nács
hon lap já nak üze mel te té se, 
fej lesz té se 900 000 400 000 1 300 000

6. Prog ram szer ve zés költ sé ge 2 000 000 2 000 000

Össze sen:
1 887 000 563 000 22 150 000 400 000 25 000 000

* * *

16/2006. (III. 1.) MAT határozat

Az „In teg rált prog ram ja vas lat a mun ka ügyet érin tõ
in téz ke dé sek kom mu ni ká ci ó já ra” címû 

2006. évi prog ram tá mo ga tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 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

szó ló 1991. évi tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) 2. pont já -
ban fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta az „In teg rált prog ram ja vas -

lat a mun ka ügyet érin tõ in téz ke dé sek kom mu ni ká ci ó já ra”

címû 2006. évi prog ram tá mo ga tá sá ra be nyúj tott elõ ter -

jesz tést,



2. dön tött ar ról, hogy az 1. pont ban meg ha tá ro zott
ország os fog lal koz ta tá si kom mu ni ká ci ós prog ram tá mo -
ga tá sá ra a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré sze
2006. évi köz pon ti ke re te ter hé re 77 832 000 Ft ke rül jön
fel hasz ná lás ra a ha tá ro zat mel lék le te sze rint.

3. Fel ké ri a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri u mot, hogy

a) az 1. pont ban meg ne ve zett prog ra mot bo nyo lít sa le és 
ala kít sa ki a prog ram vég re haj tá sá ra biz to sí tott pénz esz kö -
zök re vo nat ko zó sa ját bel sõ sza bá lyo zást,

b) 2006. szep tem ber 30-ig ké szít sen be szá mo lót a Tes -
tü le tet ré szé re a fel ada tok vég re haj tá sá ról, a prog ram ered -
mé nye i rõl, to váb bá a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról.

Dr. Dá vid Fe renc s. k.,
  a mun ka adói ol dal ré szé rõl

Hor váth La jos s. k.,
  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

164 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 3. szám

Mel lék let a 16/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat hoz

Költ ség terv 
az „In teg rált prog ram ja vas lat a mun ka ügyet érin tõ in téz ke dé sek kom mu ni ká ci ó já ra” címû 

2006. évi prog ram hoz

Te vé keny ség
Ter ve zett költ ség

brut tó (Ft)
Idõ szak

Or szág já ró kör út: 10 fel sõ okt. in téz mény ben 
works ho pok, ál lás bör ze, in for má ció szol gál ta tás 7 992 000 

15 rész, napi 1500 lá to ga tó, az egye te mi
szor gal mi idõ szak ban 1-1 nap

Ok ta tá si tré ning szak kö zép is ko lá sok nak 5 400 000 már ci us-jú ni us

Ki ál lí tás ci vil szer ve ze tek nek 720 000 áp ri lis-au gusz tus

Rá dió mû sor, on li ne és nyom ta tott új ság ro vat
2 520 000 

már ci us-jú ni us 
áp ri lis: Orsz. If jú sá gi Saj tó ta lál ko zó

fel nõtt kép zé si kon fe ren ci á hoz ki ad vá nyok ké szí té se 3 600 000 már ci us 16-17.

Mé dia to rony: mat ri ca, hát tér kép és web si te link 
áru ház lán cok ban, össze sen 65 hely szín, 61 db 
mé dia to ronnyal és 39 db in ter net ter mi nál lal 12 681 000 

már ci us kö ze pe-au gusz tus kö ze pe

Or szá gos na pi lap mun ka ügyi mel lék le té nek 
tá mo ga tá sa 12 021 000 

áp ri lis-jú li us 

Nyom ta tott-elekt ro ni kus-on li ne saj tó mix 16 176 000 már ci us-au gusz tus

Nyom ta tott na pi lap gaz da sá gi ro va tá ban 
egy ol da las PR-cik kek 8 640 000 

áp ri lis-jú li us

Rá di ós PR-in ter júk 10 rész ben to váb bi stan dard 
hír ele mek kel 1 800 000 

már ci us-má jus

Rá di ós élõ  ri por tok gaz da sá gi te ma ti ká jú 
mû sor struk tú rá ban 6 000 000 

már ci us-au gusz tus

mun ka.hu hon lap 282 000 már ci us tól fo lya ma to san

Össze sen: 77 832 000 

* * *



17/2006. (III. 1.) MAT határozat

Ja vas lat a 20/2005. (III. 2.) és a 78/2005. (XII. 15.)
MAT ha tá ro za tok mó do sí tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 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
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) 2. pont -
já ban fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a 20/2005. (III. 2.) és a
78/2005. (XII. 15.) MAT ha tá ro za tok mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó elõ ter jesz tés ben fog lal ta kat,

2. egyet ér tett az zal, hogy

a) a 20/2005. (III. 2.) MAT ha tá ro zat 1. pont ja sze rin ti
elõ ter jesz tés ben fog lalt mo bi li tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok
köre ter jed jen ki az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ra,

b) a 78/2005. (XII. 15.) MAT ha tá ro zat

- 6. a) pont já ban meg ha tá ro zott összeg 100 mil lió Ft-tal
150 mil lió Ft-ról 250 mil lió Ft-ra,

- 6. b) pont já ban meg ha tá ro zott összeg 50 mil lió Ft-tal
100 mil lió Ft-ról 150 mil lió Ft-ra

ke rül jön meg eme lés re.

3. Fel ké ri a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri u mot, hogy a ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges
in téz ke dé se ket te gye meg.

Dr. Dá vid Fe renc s. k.,
  a mun ka adói ol dal ré szé rõl

Hor váth La jos s. k.,
  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

* * *

18/2006. (III. 1.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat a „Ka mat tá mo ga tá si prog ram 
a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram

vég re haj tá sá ban részt ve võ ci vil szer ve ze tek ré szé re”
címû prog ram tá mo ga tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 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
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a)
2. pont já ban fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta a „Ka mat tá mo ga tá si prog ram a Hu mán -
erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sá ban

részt ve võ ci vil szer ve ze tek ré szé re” el ne ve zé sû prog ram
tá mo ga tá sá ról szó ló elõ ter jesz tést és dön tött an nak tá mo -
ga tá sá ról,

2. jó vá hagy ja, hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta -
tá si alap ré sze 2006. évi köz pon ti ke re te ter hé re, a prog ram
meg va ló sí tá sá ra össze sen 200 mil lió Ft ke rül jön el kü lö ní -
tés re.

3. A MAT a rész le tes prog ram terv be nyúj tá sát kö ve tõ en 
dönt a prog ram in dí tá sá ról.

Dr. Dá vid Fe renc s. k.,
  a mun ka adói ol dal ré szé rõl

Hor váth La jos s. k.,
  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

TÁJÉKOZTATÁSOK

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2006. ja nu ár 16-i ülé sé rõl

1. Az OÉT na pi rend re tûz te az ága za ti pár be széd bi zott -
sá gok 2005. évi te vé keny sé gé rõl szó ló tá jé koz ta tót. A tá -
jé koz ta tást az OÉT tu do má sul vet te.

2. Az OÉT meg tár gyal ta az ága za ti pár be széd bi zott sá -
gok ról és a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kér dé -
sei rõl szó ló tör vény ja vas lat ter ve ze tét.

A mun ka vál la lói ol dal tag jai, va la mint a mun kál ta tói ol -
dal is mer tet ték vé le mé nyü ket a tör vény ja vas lat ról. A mun -
ka vál la lói ol dal je len for má já ban a tör vény ja vas lat par la -
men ti be nyúj tá sát nem ja va sol ta.

A tör vény ja vas lat ról le foly ta tott egyez te tés alap ján a
kor mány ol dal tu do má sul vet te a szo ci á lis part ne rek vé le -
mé nyét az zal, hogy er rõl a Kor mányt tá jé koz tat ja.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga
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T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2006. ja nu ár 27-i ülé sé rõl

Na pi rend elõtt az Au to nóm Szak szer ve ze tek Szö vet sé -
gé nek kép vi se lõ je is mé tel ten fel hív ta a fi gyel met a kor -
ked vez mé nyes nyug díj sza bá lyok fe lül vizs gá la tá ra ho zott
OÉT ütem terv nem tel je sí tett fel ada ta i ra. Je lez te, hogy a
fe lül vizs gá lat ré sze ként fo lyó bi zott sá gi mun ká ban mind
ez ide ig nem szü let tek ér de mi ja vas la tok, és szük sé ges nek
ítél te, hogy amennyi ben nem tör té nik meg kel lõ ala pos -
ság gal a fe lül vizs gá lat, a Kor mány két év vel hosszab bít sa
meg a je len le gi sza bá lyok idõ be li ha tá lyát.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te az ütem terv -
ben ki je lölt fel ada to kat. Szor gal maz ta, hogy a tri par tit
mun ka cso por tok ban a szo ci á lis part ne rek de le gált kép vi -
se lõi ér de mi ja vas la tok kal, kez de mé nye zé sek kel se gít sék
elõ, hogy a ki dol go zott bi zott sá gi ja vas la tok, a ja va solt
jog sza bály-mó do sí tá sok 2006. szep tem ber 30-ig az OÉT
elé ke rül je nek.

A Liga Szak szer ve ze tek na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ban
szót emelt a mun ka vál la lók szer vez ke dé si sza bad sá gát, a
szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõk jo ga it sér tõ, meg ha tá ro zott
kör ben ta pasz tal ha tó, eu ró pai uni ós nor má kat is sem mi be
vevõ mun kál ta tói vissza élé sek el len, a Ross mann Ma gyar -
or szág Kft.-nél, a Ma gyar Su zu ki Sze mély gép ko csi Gyár -
tó és Ér té ke sí tõ Rt.-nél, a Péti Nit ro gén mû vek Rt.-nél, a
Phi lips Rt.-nél tör tént sú lyos jog sér té se ket konk ré tan is ki -
emel ve.

A kor mány ol dal ál lás pont ját ki fejt ve le szö gez te, hogy a
szak szer ve ze tek szer vez ke dé si sza bad sá gá ra, a szak szer -
ve ze ti tiszt ség vi se lõk jogi vé del mé re Ma gyar or szá gon tör -
vé nyi ga ran cia van. Az ezt sér tõ mun ka he lyi gya kor lat a
Kor mány szá má ra el fo gad ha tat lan, ezért kér te, hogy a
konk rét ese tek rõl tör tén je nek konk rét be je len té sek az il le -
té kes mun ka ügyi el len õr zõ ha tó sá gok nál.

A Ma gyar Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé gé nek
kép vi se lõ je na pi rend elõtt ki fo gás ol ta az ön kén tes egész -
ség pénzt árak ról szó ló kor mány ren de let egyes tar tal mi kér -
dé se it és ha tály ba lé pé sé nek ide jét. Ja va sol ta, hogy a kor -
mány zat gon dol ja át még egy szer a ren de le tet, mi e lõtt ha -
tály ba lép nek, mi vel az - pél dá ul az üdü lé sek fi nan szí ro zá -
sa te kin te té ben - fe les le ge sen kor lá toz, és a mó do sí tá sok ra
tör té nõ fel ké szü lés hez ren del ke zés re álló idõ is ke vés.

A kor mány ol dal ja va sol ta, hogy a mun ka vál la lói ol dal
ké szít se el írá sos mó do sí tó ja vas la tát, és an nak meg vi ta -
tását az OÉT Szo ci á lis Bi zott sá gá ban kez de mé nyez ze.

1. Az OÉT meg tár gyal ta az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács ról szó ló tör vény ja vas lat ter ve ze tét.

A nap rend tár gya lá sa so rán a mun ka vál la lói és a mun -
kál ta tói ol dal több pon ton ki egé szí tõ, pon to sí tó, mó do sí tó
ja vas la tot fo gal ma zott meg az aláb bi ak sze rint:

a) A mun ka vál la lói ol dal szük sé ges nek tar tot ta töb bek
kö zött a tör vény pre am bu lu má ban a szo ci á lis pár be széd
tár sa dal mi sze re pé nek és al kot má nyos hát te ré nek rög zí té -
sét, az OÉT vé le mé nye zé si jog kö ré be tar to zó té ma kö rök -
nek a ki egé szí té sét, az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács -
ban és az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ban lét re jö võ ket -
tõs tag ság til tá sát, az Or szá gos Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi -
zott ság he lyett az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg bí zá -
sát az OÉT tag ság kri té ri u ma i nak való meg fe le lõs vizs gá -
la tá val, az ol dal dön té si rend sze re meg ha tá ro zá sá nak az
ol dal ha tás kö ré be so ro lá sát és a rep re zen ta ti vi tás kér dés -
kö ré nek el ha gyá sát a tör vény bõl.

b) A mun kál ta tói ol dal ál lás pont ja sze rint az or szá gos
ér dek egyez te tés cél já nak, ha tás kö ré nek ki kell ter jed nie a
gaz da sá gi sza bá lyo zás sal össze füg gõ va la mennyi kér dés -
kör re. Ki sebb mó do sí tás sal tá mo gat ta az ér dek kép vi se le -
tek ér dek egyez te tés ben való rész vé te lé nek a fel té te le i re
vo nat ko zó sza bá lyo zá si ja vas la tot. Ja va sol ta, hogy a tör -
vény ben az OÉT Ide ig le nes alap sza bá lyá ban fel so rolt jo -
go sít vá nyi kör ke rül jön meg ha tá ro zás ra. Nem ér tett egyet
a tör vény ter ve zet nek az ol dal dön té si rend sze ré re és a rep -
re zen ta ti vi tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sá val, azok el ha -
gyá sát tar tot ta szük sé ges nek. To váb bi ész re vé te le ket fo -
gal ma zott meg az Or szá gos Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi -
zott ság lét re ho zá sá ra és mû kö dé sé re vo nat ko zó an. 

Az OÉT mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ra for rás ként
mind két szo ci á lis part ner a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal -
koz ta tá si alap ré szé nek a mun kál ta tók és mun ka vál la lók
által be fi ze tett já ru lék 0,8 szá za lé kát je löl te meg.

c) A vi tá ban meg fo gal ma zott ki egé szí té sek re, mó do sí -
tá sok ra fi gye lem mel a szo ci á lis part ne rek egyet ér tet tek a
tör vény ja vas lat Kor mány, il let ve Or szág gyû lés elé tör té nõ 
be nyúj tá sá val.

2. Az OÉT meg tár gyal ta az ága za ti pár be széd bi zott sá -
gok ról és a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kér dé -
sei rõl szó ló tör vény ja vas lat ter ve ze tét.

A ter ve zet tel kap cso la tos ész re vé te le i ben:

a) A mun ka vál la lói ol dal töb bek kö zött fel ve tet te, hogy
va la mennyi, a tör vé nyi fel té te lek nek meg fe le lõ en meg ala -
kult ér dek kép vi se let - lét re jöt té tõl kez dõ dõ en - tag ja le hes -
sen az il le té kes ÁPB-nek, az ÁPB tag ság kri té ri u ma i nak,
való meg fe le lést vizs gá ló szer ve zet nek, az Ága za ti Rész -
vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság nak (ÁRMB) a kor mány za ti
ol dal ne le gyen tag ja, ne le gyen tri par tit az Ága za ti Pár be -
széd Bi zott sá gok Ta ná csa sem, te hát ab ban is csak a szo -
ciá lis part ne rek kép vi se lõi kap ja nak he lyet, az Ága za ti
Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ese té ben fél re ért he tet le -
nül sze re pel jen, hogy csak az ÁPB-k mû kö dé sé vel kap cso -
la tos ál ta lá nos kér dé sek re ter jed ki a ha tás kö re.

b) A mun kál ta tói ol dal meg je gyez te, ko ráb bi ész re vé te -
le i nek egy ré sze be épült a ter ve zet be, azon ban az Ága za ti
Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá nak a lét re ho zá sát to vább -
ra sem tart ja szük sé ges nek. Ab ban az eset ben, ha az még is
meg ala kul, nem te kint he tõ a szo ci á lis pár be széd in téz mé -
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nyé nek, ha tás kö re csak az ÁPB-k mû kö dé sé vel kapcso -
latos ko or di ná ci ó ra ter jed het ki.

Nem ért egyet az zal az ál lás pont tal, hogy az Ága za ti
Pár be széd Bi zott sá gok ban részt vevõ szer ve zet nem ve het
részt az or szá gos ér dek egyez te tés ben, nem le het tag ja az
Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács nak. Fel hív ta a fi gyel met
az adat köz lés sel kap cso la to san je lent ke zõ prob lé mák ra,
me lyek ugyan úgy érin tik az egyé ni vál lal ko zó kat, mint a
szak szer ve ze te ket.

c) A szo ci á lis part ne rek egyet ér tet tek a tör vény ja vas lat -
nak - a vi tá ban meg fo gal ma zott ki egé szí té sek, mó do sí tá -
sok át ve ze té se után - a Kor mány, il let ve az Or szág gyû lés
ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá val.

A Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé ge kü lön vé le mé -
nyé ben fenn tar tott azt az ál lás pont ját, hogy az ÁRMB-ben
csak a szo ci á lis part ne rek kép vi se lõi kap has sa nak he lyet,
to váb bá, hogy va la mennyi, a tör vé nyi fel té te lek nek meg -
fe le lõ en meg ala kult ér dek kép vi se let lét re jöt té tõl kezdõ -
dõen tag ja le hes sen az il le té kes ÁPB-nek. Ugyan ak kor
nem aka dá lyoz ta meg, hogy az ÁPB-krõl szó ló törvény -
terve zet is a mun ka vál la lói ol dal egyet ér té sé vel ke rül jön a
Kor mány elé.

d) A tör vény ja vas la tok egyez te té se alap ján az OÉT ál -
lást fog lalt ar ról, hogy az ülé sen ki ala kí tott mó do sí tá sok a
tör vény ja vas la tok szö ve gé ben mi e lõbb át ve ze tés re ke rül -
nek, va la mint, hogy az érin tett or szá gos és ága za ti szin tû
mun kál ta tói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek meg kap -
ják a Kor mány, va la mint az Or szág gyû lés elé ke rü lõ át dol -
go zott tör vény ja vas la to kat.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács

Tit kár sá ga

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés
ki ter jesz tõ határozatának közzétételérõl

A Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör -
vény [Mt.] 34. §-ának (1) be kez dé se alap ján a fog lal koz ta -
tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter meg hoz ta az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

1. A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter az
Épí té si Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge (ÉVOSZ), az
Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (IPOSZ), a Vál lal ko -
zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge (VOSZ), va la -
mint az Épí tõ-, Fa és Épí tõ anyag ipa ri Dol go zók Szak szer -
ve ze te i nek Szö vet sé ge (ÉFÉDOSZSZ), az Épí tõ ipa ri és
Tár sult Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge (ÉTSZOSZ)
együt tes ké rel mé re az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer -
zõdés ha tá lyát, a szer zõ dés 8.1. és 10-22. pon tok ki vé te lével,

a gaz da sá gi te vé keny sé gek egy sé ges osz tá lyo zá si rend sze -
ré rõl szó ló TEÁOR ‘03. sze rin ti

45.11 Épü let bon tás, föld mun ka,

45.12 Ta laj min ta vé tel, pró ba fu rás,

45.21 Épü let, híd, alag út, köz mû, ve ze ték épí té se,

45.22 Te tõ szer ke zet-épí tés, te tõ fe dés, víz szi ge te lés,

45.23 Au tó pá lya, út, re pü lõ tér, sport já ték tér épí té se,

45.25 Egyéb spe ci á lis szak épí tés,

45.31 Vil lany sze re lés,

45.32 Szi ge te lés,

45.33 Víz-, gáz-, fû tés sze re lés,

45.34 Egyéb épü let gé pé sze ti sze re lés,

45.41 Va ko lás,

45.42 Épü let asz ta los-szer ke zet sze re lé se,

45.43 Pad ló-, fal bur ko lás,

45.44 Fes tés, üve ge zés,

45.45 Egyéb be fe je zõ épí tés,

45.50 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se sze mély zet tel,

szak ága zat ban mû kö dõ va la mennyi mun kál ta tói szer ve -
zet re ki ter jesz ti.

2. A ki ter jesz tés az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer -
zõdés ki ter jesz tõ ha tá lyá nak az Mt. 34. § (7) be kez dé se
alap ján tör té nõ meg szün te té sé ig tart.

3. A ki ter jesz tett szer zõ dés je len ha tá ro zat közzététe -
lének nap ján lép ha tály ba.

4. A je len ha tá ro zat tal szem ben fel leb be zés nek he lye
nincs. A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta iránt a Kol lek tív Szer -
zõdés ha tá lya alá tar to zó ága zat ban mû kö dõ bár mely szak -
szer ve zet, il let ve mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti szer ve zet,
vagy mun kál ta tó - a ha tá ro zat köz zé té te lé tõl szá mított
harmin c na pon be lül - ke re set tel for dul hat a Fõ vá ro si Bí ró -
ság hoz.

In do ko lás:

Az Épí té si Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge (ÉVOSZ), 
az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (IPOSZ), a Vál lal -
ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge (VOSZ), va -
la mint az Épí tõ-, Fa és Épí tõ anyag ipa ri Dol go zók Szak -
szer ve ze te i nek Szö vet sé ge (ÉFÉDOSZSZ), az Épí tõ ipa ri
és Tár sult Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge (ÉTSZOSZ)
2005. no vem ber 16-án együt tes ké rel met ter jesz tet tek elõ
az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés, a szer zõ dés
8.1. és 10-22. pont jai ki vé te lé vel a gaz da sá gi te vé keny sé -
gek egy sé ges osz tá lyo zá si rend sze ré rõl szó ló TEÁOR ‘03
sze rin ti

45.11 Épü let bon tás, föld mun ka,

45.12 Ta laj min ta vé tel, pró ba fu rás,

45.21 Épü let, híd, alag út, köz mû, ve ze ték épí té se,

45.22 Te tõ szer ke zet-épí tés, te tõ fe dés, víz szi ge te lés,

45.23 Au tó pá lya, út, re pü lõ tér, sport já ték tér épí té se,

45.25 Egyéb spe ci á lis szak épí tés,

3. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 167



45.31 Vil lany sze re lés,

45.32 Szi ge te lés,

45.33 Víz-, gáz-, fû tés sze re lés,

45.34 Egyéb épü let gé pé sze ti sze re lés,

45.41 Va ko lás,

45.42 Épü let asz ta los-szer ke zet sze re lé se,

45.43 Pad ló-, fal bur ko lás,

45.44 Fes tés, üve ge zés,

45.45 Egyéb be fe je zõ épí tés,

45.50 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se sze mély zet tel

szak ága zat ba fõ te vé keny ség sze rint be so rolt va la mennyi
mun kál ta tói szer ve zet re tör té nõ ki ter jesz té se iránt.

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter át te -
kin tet te a ki ter jesz té si ké re lem hez csa tolt do ku men tu mo -
kat. Meg ál la pí tot ta, hogy a kol lek tív szer zõ dés nem tar tal -
maz jog sza bály el le nes ren del ke zé se ket. A mó do sí tást alá -
író, il let ve a ki ter jesz tés irán ti ké rel met elõ ter jesz tõ mun -
kál ta tói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek a
rep re zen ta ti vi tást il le tõ en meg fe lel nek az Mt. 34. §-a
(2)-(4) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

A szer zõ dés és a ha tály ki ter jesz té sé re vo nat ko zó ké rel -
met az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Bér- és Kol lek tív
Meg ál la po dá sok Bi zott sá ga 2006. feb ru ár 16-ai ülé sén
meg tár gyal ta, a mun ka adói és mun ka vál la lói ol dal a ha tály 
ki ter jesz té sét ja va sol ta.

A mó do sí tás ha tá lyá nak ki ter jesz té se jog sza bá lyi ren -
del ke zés be nem üt kö zik.

A fel leb be zés ki zá rá sa a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és 
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör -
vény [Ket.] 100. § a) pont ján, a jog or vos lat ra tör té nõ fel hí -
vás a Ket. 109. § (1) be kez dé sén, a Pol gá ri Per rend tartás ról
szó ló 1952. évi III. tör vény (Pp.) 23. §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont ján, 326. §-án és 330. §-án, va la mint az Mt. 35. §-án
ala pul.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés
meg kö té sé rõl

Be ve ze tés

Az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés (to váb bi ak -
ban: ÉÁKSZ), a szer zõ dést kötõ fe lek kö zött a mun ka vi -
szony ból ere dõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket, ezek gya kor -
lá sá nak, il let ve tel je sí té sé nek mód ját, az ez zel kap cso la tos
el já rás rend jét ÉPÍTÕIPARI ÁGAZATI SZINTEN egy -
séges kap cso lat rend szer ben sza bá lyoz za. A je len Épí tõ -

ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dést alá író fe lek az zal a cél -
lal al kot ták meg, hogy an nak sza bá lya it, ren del ke zé se it az
épí tõ ipa ri ága zat ba so rolt mun kál ta tók ra és a mun kál ta tók
ál tal fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra vo nat ko zó an egysé -
gesen al kal maz zák.

Alá írók rög zí tik, hogy a dõlt be tû tí pus sal írt, a Mun ka
Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény (to váb -
bi ak ban: Mt.) idé zett sza ka szai nem ré szei az Ága za ti Kol -
lek tív Szer zõ dés nek, csak a tá jé koz ta tást, a meg ál la po dás
jobb meg ér té sét szol gál ják.

Az Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dést kõtõ fe lek:

egy részt: a Mun kál ta tói  ol dal
Épí té si Vál lal ko zók Or szá gos Szak szö vet sé ge (ÉVOSZ),
Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (IPOSZ),
Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge (VOSZ),

más részt: a Mun ka vál la lói ol dal
Épí tõ-, Fa-és Épí tõ anyag ipa ri Dol go zók Szak szer ve ze -

te i nek Szö vet sé ge (ÉFÉDOSZSZ),
Épí tõ ipa ri és Tár sult Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet -

sé ge (ÉTSZOSZ)
meg kö tik az

 Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dést

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az ÉÁKSZ szer ke ze te

1.1. A szer zõ dést kötõ fe lek ál tal el fo ga dott ÉÁKSZ
ele mei:

- az ÉÁKSZ, mel lék le tei és mó do sí tá sai,
- fel so ro lás ar ról, hogy az ÉÁKSZ-t alá író mun kál ta tói

ér dek kép vi se le tek jel lem zõ en mely TEÁOR te rü le te ken
fej tik ki te vé keny sé gü ket

- az Épí tõ ipa ri Ága za ti Bér ta ri fa Meg ál la po dás és an nak 
mó do sí tá sai,

- az éves épí tõ ipa ri idény mun ka idõ ke ret „min ta”,
- el já rás mun ka jo gi jog utód lás ese tén

2. Az ÉÁKSZ sze mé lyi ha tá lya

2.1. Az ÉÁKSZ sze mé lyi ha tá lya ki ter jed a szer zõ dést
meg kö tõ mun kál ta tói ér dek kép vi se let hez tar to zó - és kol -
lek tív szer zõ dés kö tés re azt fel ha tal ma zó, a je len ÉÁKSZ
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt és kép vi selt - mun kál ta -
tók ra és azok mun ka vál la ló i ra.

2.2. Az ÉÁKSZ sza bá lya it al kal maz ni kell a mun kál ta tó 
azon mun ka vál la ló i ra is, akik át me ne ti leg más, nem az
ÉÁKSZ ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó nál vé gez nek mun kát.

2.3. A je len ÉÁKSZ-t a ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó
va la mennyi mun ka vi szony ban álló, mun ka kö ré nél fogva a 
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2.1. pont sze rin ti mun kál ta tók mun ka vál la ló i ra al kal maz ni 
kell, így az ÉÁKSZ ren del ke zé sei vo nat koz nak a mun ka -
vi szony ban ál lók ra, füg get le nül at tól, hogy tel jes vagy
rész mun ka idõ ben tör té nik a fog lal koz ta tá suk, így pél dá ul:

- a nyug díj jo go sult sá got szer zett és mun ka vi szony ban
fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra,

- az igény be vett köz hasz nú mun ka vég zõk re,
- a kül föl di mun ka vál la lók ra,
- a ki ren de lés sel fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra is.

3. Az ÉÁKSZ idõ be li ha tá lya

3.1. Az ÉÁKSZ-t alá író fe lek ha tá ro zat lan idõ tar tam ra
kö tik.

4. Az ÉÁKSZ ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja

4.1. Az alá írt Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés
csak mi nisz te ri ki ter jesz tés sel, a ki ter jesz tõ ha tá ro zat meg -
ho za ta lát kö ve tõ en - hi va ta los lap ban tör té nõ - köz zé té tel
nap ján lép ha tály ba. A fe lek együtt mû kö dé sé nek sza bá lyai 
- ÉÁKSZ II. ré sze (10-22. pon tok) - a mi nisz te ri ki ter jesz -
tés köz zé té te lé nek nap ján lép nek ha tály ba.

5. Az ÉÁKSZ tár gya lá sa, mó do sí tá sa

5.1. ÉÁKSZ kö té sé re, tar tal má nak, va la mint mel lék le -
té nek, ki egé szí té sé nek, mó do sí tá sá ra, vagy ér tel me zé sé re
irá nyu ló tár gya lást bár me lyik alá író fél írás ban kez de mé -
nyez he ti. A kez de mé nye zés nem uta sít ha tó vissza. A meg -
ke re sett fél a tár gya lá si aján lat ról 15 na pon be lül kö te les
nyi lat koz ni. 

5.2. ÉÁKSZ tár gya lá son bár me lyik fél szak ér tõt ve het
igény be.

5.3. Az ága za ti bér tár gya lá sok ra is al kal maz ni kell a
5.1.-5.2. pon tok ban írott sza bá lyo kat.

5.4. Az ÉÁKSZ-t az alá írók szük ség sze rint (éven te),
leg ké sõbb má jus 31-ig fe lül vizs gál ják és mó do sít ják.

5.5. A mó do sí tá si el já rás ra az ÉÁKSZ tár gya lás és alá -
írás sza bá lya it kell al kal maz ni.

6. Az ÉÁKSZ fel mon dá sa

6.1. Az ÉÁKSZ fel mon dá sát - bár me lyik szer zõ dést
kötõ fél - hat hó na pos ha tár idõ vel kez de mé nyez he ti. 

6.2. A fel mon dá si jo got az ÉÁKSZ meg kö té sé tõl il let ve
mó do sí tá sá tól szá mí tott hat hó na pon be lül egyik fél sem
gya ko rol hat ja.

6.3. Az ÉÁKSZ egyes pont ja i nak ér tel me zé si vi tá ja ese -
tén fe lek a tár gya ló cso port ja ik út ján egyez tet nek. Mege -
gye zés hi á nyá ban a kol lek tív mun ka ügyi vita sza bá lyai az
irány adók. 

7. Az ága za ti szin tû KSZ és a he lyi KSZ kap cso la ta

7.1. Az ÉÁKSZ szö ve gé ben írot tak tól ak kor le het el tér -
ni, ha a he lyi KSZ al kal ma zá sá val fe lek ab ban ki fe je zet ten

meg ál la pod nak, és az el té rés a mun ka vál la lók ré szé re ked -
ve zõbb. Amennyi ben az ÉÁKSZ szö ve ge va la mely kér dés 
sza bá lyo zá sát a he lyi KSZ ha tás kö ré be utal ja, úgy a he lyi,
ha tá lyos sza bá lyo zá sok fe lül vizs gá la tát - az ÉÁKSZ alá -
írá sát kö ve tõ, il let ve a mi nisz te ri ki ter jesz tés ki hir de té sét
kö ve tõ hat hó na pon be lül - el kell vé gez ni.

7.2. Ahol üze mi ta nács és üze mi meg bí zott vá lasz tá sá ra
bár mely ok ból nem ke rült sor, és emi att a he lyi KSZ nem
köt he tõ meg, ott az Mt. 33. § (6) be kez dé se alap ján kell a
kol lek tív szer zõ dés meg kö té sé vel kap cso la tos tár gya lá so -
kat le foly tat ni. A he lyi kol lek tív szer zõ dés meg kö té sé hez
a mun ka vál la lók jó vá ha gyá sa szük sé ges. Eb ben az eset -
ben a mun ka vál la lók gyû lé sén az üze mi ta nács vá lasz tá sá -
ra jo go sult mun ka vál la lók 50%+1 fõ je len lé te és több sé gi
egyet ér tõ sza va za ta szük sé ges a sza bá lyo zás el fo ga dá sá -
hoz. Ez alap ján a szak szer ve zet kép vi se lõ jé vel meg kö tött
meg ál la po dás (he lyi KSZ), az ab ban meg ha tá ro zott ide ig
ma rad ha tály ban, at tól csak a mun ka vál la lók gyû lé sé nek
újabb ha tá ro za ta, il let ve a szer zõ dést kötõ fe lek egyet ér -
tése alap ján le het el tér ni.

7.3. Azok ban az ese tek ben, ahol az ÉÁKSZ és a he lyi
KSZ szö ve ge ren del ke zést nem tar tal maz, ott az Mt. sza -
bá lyo zá sa az irány adó.

8. Az ÉÁKSZ mû kö dé si ér vé nyes sé ge

8.1.* Az ÉÁKSZ mû kö dé si ér vé nyes sé ge ki ter jed az alá -
író fe lek ál tal kép vi selt gaz dál ko dó szer ve ze tek, vál lal ko -
zók épí té si és egyéb, az ÉÁKSZ 2. szá mú mel lék le te sze -
rin ti te vé keny sé gé re.

9. Az ÉÁKSZ alá írá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok

Az épí tõ ipa ri ága zat ra ki ter je dõ Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol -
lek tív Szer zõ dés alá írá sá ra (az ÉÁKSZ 1. szá mú mel lék le te
alap ján)

- a mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek ré szé rõl, az alap sza -
bá lyuk sze rin ti kép vi se let re jo go sul tak vagy a tag ja i nak az
ÉÁKSZ-t el fo ga dó ha tá ro za tá ban az ÉÁKSZ alá írá sá ra
meg ha tal ma zot tak,

- a mun ka vál la lói szak szer ve ze ti szö vet sé gek ré szé rõl
az ÉÁKSZ alá írá sá ra jo go sul tak.

II. RÉSZ
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS SZABÁLYAI

10.* A fe lek együtt mû kö dé sé nek ke re tei

10.1. A fe lek a jó hi sze mû ség és tisz tes ség tör vény ben
írott kö ve tel mé nyé nek meg tar tá sá val együtt mû köd ve gya -
ko rol ják a jog sza bá lyok ból és a je len ÉÁKSZ-bõl fa ka dó
jo ga i kat és kö te le zett sé ge i ket.
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10.2. Az Mt. és a Mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi
XCIII. tör vény sze rint mun ka jo gi vé dett ség ben ré sze sü lõ
vá lasz tott tiszt ség vi se lõk ne ve it a mun kál ta tó val írás ban
kö zöl ni kell. Vál to zás ese tén a tá jé koz ta tást 10 mun ka -
napon be lül kell a mun kál ta tó ré szé re át ad ni.

11. Az együtt mû kö dés tárgy kö rei

11.1. Leg fon to sab bak; a mun ka vál la lók mun ka vi szo -
nyát, fog lal koz ta tá sát, bé re zé sét, jut ta tá sa it, to vább kép zé -
sét, il let ve az egész sé ges és biz ton sá gos mun ka vég zés fel -
té te le it érin tõ kér dé sek.

11.2. Az Mt. II. ré szé ben meg fo gal ma zott mun ka ügyi
kap cso la tok fe le ket érin tõ kér dé sei - ezek kö zül el sõ sor ban 
- a szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõk mun ka jo gi vé del mé vel, a 
mun ka idõ-ked vez mény fel hasz ná lá sá val, a szak szer ve ze ti 
jo gok gya kor lá sá val, a tiszt ség vi se lõ ket meg il le tõ jo gok
és kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel kap cso la tos ügyek ren de -
zé se.

12. A mun kál ta tó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge

A mun kál ta tó a mun ka vál la lót, az üze mi ta ná csot il let ve 
a szak szer ve ze tet kö te les min den olyan tény rõl, kö rül -
mény rõl, il let ve en nek vál to zá sá ról tá jé koz tat ni, amely a
jo gok gya kor lá sa és a kö te le zett sé gek tel je sí té se szem -
pont já ból je len tõs. A mun kál ta tót a mun ka vál la ló val
szem ben ez a kö te le zett ség a mun ka szer zõ dés meg kö té sét
meg elõ zõ el já rás so rán is ter he li. [Mt. 3. § (2) bek.]

12.1. A mun kál ta tó az Mt. 22. § (3) be kez dé se sze rin ti
szak szer ve ze ti el len õr zés meg ál la pí tá sa i ra vo nat ko zó tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gét tíz mun ka na pon be lül tel je sí ti.

12.2. A tu laj do nos, vagy a mun kál ta tó sze mé lyé ben be -
kö vet ke zõ vál to zá sok mun ka vál la ló kat érin tõ ki ha tá sa i ról
a szak szer ve zet nek és a mun ka vál la lók kö zös sé gé nek - a
vál to zás ha tály ba lé pé se elõtt - tá jé koz ta tást kell adni. 

12.3. A mun kál ta tó nak a mun ka vi szonnyal, a mun ka -
vál la lók gaz da sá gi és szo ci á lis ér de ke i vel kap cso la tos in -
téz ke dé sé nek meg té te le elõtt, ha az a mun kál ta tó mun ka -
vál la ló i nak 25%-át érin ti, a szak szer ve zet mun ka he lyi
kép vi se lõ jét tá jé koz tat nia kell.

12.4. A he lyi KSZ-ben az elõ zõ pont ban meg ál la pí tott
lét szám nagy ság tól a mun ka vál la lók szá má ra ked ve zõbb
irány ban el le het tér ni. 

13. Mt. és az ÉÁKSZ ren del ke zés re bo csá tá sa

13.1. A mun kál ta tó a szak szer ve zet(ek) tiszt ség vi se lõ it,
va la mint azo kat a ve ze tõ ket és mun ka vál la ló kat, akik nek
mun ka kö ri kö te le zett sé ge az ÉÁKSZ ren del ke zé se i nek al -
kal ma zá sa, el lát ja a Kol lek tív Szer zõ dés és a Mun ka Tör -
vény könyv egy-egy pél dá nyá val.

14. A mun ka kö rül mé nyek el len õr zé se

14.1. Az Mt. 22. § (3) be kez dé sé ben em lí tett mun ka kö -
rül mé nyek alatt kell ér te ni töb bek kö zött:

- a mun ka vi szony lé te sí té sét és meg szün te té sét, 
- diszk ri mi ná ció kér dé se it,
- az egész sé ges és biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le it,

a mun ka vé del mi és mun ka biz ton sá gi elõ írá sok megtar -
tását,

- a mun ka és pi he nõ idõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
- a mun ka dí ja zá sát,
- a sza bad ság ki adá sát.

15. A szak szer ve zet ki fo gá so lá si jo gá nak gya kor lá sa

A mun kál ta tó nál kép vi se let tel ren del ke zõ szak szer ve zet
jo go sult a mun ka vál la ló kat, il let ve ezek ér dek kép vi se le ti
szer ve it köz vet le nül érin tõ jog el le nes mun kál ta tói intéz -
kedés (mu lasz tás) el len ki fo gást be nyúj ta ni. [Mt. 23. §
(1) bek.]

15.1. A ki fo gást a mun kál ta tó ve ze tõ jé hez, tá vol lé té ben
a he lyet te sé hez kell el jut tat ni. A ki fo gás ak kor is kö zölt -
nek te kin ten dõ, ha azt a szak szer ve zet írá sos adat hor do zón 
(te le fax, táv irat, pos tai kül de mény) te szi meg. A ki fo gást a
szak szer ve zet ne vé ben az a sze mély írja alá, aki ügy dön tõ
jog kör rel fel van ha tal maz va.

15.2. A ki fo gást a kez de mé nye zõ szak szer ve zet ügy -
dön tõ jog kör rel fel ha tal ma zott kép vi se lõ je írá sos meg ál la -
po dás vagy írá sos nyi lat ko zat út ján von hat ja vissza. 

16. Szak szer ve ze ti in for má ci ók köz zé té te le

A mun kál ta tó kö te les biz to sí ta ni an nak le he tõ sé gét,
hogy a szak szer ve zet az ál ta la szük sé ges nek tar tott in for -
má ci ó kat, fel hí vá so kat, va la mint a te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos ada to kat a mun kál ta tó nál szo ká sos, vagy más
meg fe le lõ mó don köz zé te gye. [Mt. 24. § (1) bek.]

16.1. A köz zé tett in for má ci ók össze té te lé rõl a szak szer -
ve zet maga dönt, de azok nak a mun ka vál la lók té nye ken
ala pu ló in for má lá sát, tá jé ko zott sá gát és a mun ka bé ke
meg õr zé sét kell szol gál ni uk.

17. Kon zul tá ció kez de mé nye zé sé nek joga

17.1. A szak szer ve zet bár mely, a mun kál ta tó szer ve ze -
tét, mû kö dé sét, te vé keny sé gét stb. érin tõ kér dés ben kon -
zul tá ci ót kez de mé nyez het. A kon zul tá ci ót a mun kál ta tó
nem uta sít hat ja vissza. Ha a mun kál ta tó kez de mé nyez a
szak szer ve zet vo nat ko zá sá ban kon zul tá ci ót, azt a szak -
szer ve zet sem uta sít hat ja vissza.

17.2. Kon zul tá ci ó ra a fe lek szak ér tõt, il let ve az érin tett
mun ka vál la lók kép vi se lõ jét meg hív hat ják.

17.3. Kon zul tá ció egye di eset, konk rét sze mély és vá -
lasz tott tiszt ség vi se lõ ügyé ben is kez de mé nyez he tõ. A kon -
zul tá ció nem ve zet a tör vény ben írott sza bá lyok, ha tár idõk
mó do su lá sá hoz.
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18. Szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõk mun ka jo gi vé del mé hez
kap cso ló dó egyéb sza bá lyok

18.1. A szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõk szá mát il le tõ en a
fe lek a fog lal koz ta tott, mun ka vi szony ban álló szak szer ve -
ze ti ta gok 5%-át, te kin tik irány adó nak. Je len meg ál la po -
dás ér tel mé ben a szak szer ve zet a 15 fõ nél ke ve sebb mun -
ka vál la lót fog lal koz ta tó vál lal ko zá sok nál leg alább 1 fõt
tiszt ség vi se lõi fel ada tok, jog kö rök gya kor lá sá ra meg vá -
laszt hat, vagy meg bíz hat.

19. Jogi se gít ség nyúj tás szer ve zé se, Pa ri tá sos Épí tõ ipa ri
Dön tõ bi zott ság

19.1. Mun kál ta tók és a szak szer ve zet meg ál la pod hat -
nak va la mennyi mun ka vál la ló ál tal igény be ve he tõ jogi se -
gít ség nyúj tás (jog se gély szol gá lat) szer ve ze ti ke re te i nek
ki ala kí tá sá ban és mû köd te té sé ben. A jogi se gít ség nyúj tás
fel té te le it meg ál la po dás ban kell rög zí te ni és a mun ka vál -
la lók kal meg is mer tet ni.

19.2. Alá író fe lek az ÉÁKSZ sza bá lya i nak ér tel me zé sé -
vel, al kal ma zá sá val össze füg gés ben fel me rü lõ vi tás ügyek 
pe ren kí vü li ren de zé sé re ad hoc jel leg gel Pa ri tá sos Épí tõ -
ipa ri Dön tõ bi zott sá got mû köd tet het nek.

20. Tag díj le vo nás, a mun ka he lyi mû kö dés ke re tei

20.1. A mun kál ta tó a szak szer ve ze ti ta gok ese dé kes já -
ran dó sá gá ból, mun ka bé ré bõl a szak szer ve ze ti ta gok írá sos 
nyi lat ko za ta alap ján  a tag dí jat le von ja és azt az érdek -
képviselet szám lá já ra a le vo nást kö ve tõ 10 na pon be lül át -
utal ja. 

20.2. A mun kál ta tó a szak szer ve zet ré szé re té rí tés men -
te sen biz to sít ja a mû kö dé sé hez szük sé ges he lyi ség haszná -
la tot és a tech ni kai fel té te le ket. A mû köd te tés egyéb költ -
sé ge it a szak szer ve zet maga fi nan szí roz za. 

20.3. A je len meg ál la po dás ér tel mé ben az Mt. sze rin ti
szak szer ve ze ti mun ka idõ-ked vez mény a kon szo li dált mér -
leg be szá mo lót ké szí tõ bel föl di vál la lat cso por tok ese té ben
a szak szer ve zet dön té se sze rint össze von tan is fel hasz nál -
ha tó. 

21. Fel lé pés a mun ka erõ il le gá lis fog lal koz ta tá sá val
szem ben

21.1. Alá író fe lek ki nyil vá nít ják azon szán dé ku kat,
hogy or szá gos és he lyi szin ten kez de mé nye zõ en fel lép nek
az il le gá lis mun ka vég zés sel és fog lal koz ta tás sal szem ben.  
Szer zõ dés nél kü li mun ka vég zés ti los.

21.2. A fe lek köl csö nö sen kö te le zett sé get vál lal nak
arra, hogy együtt mû köd nek a mun ka bé ke meg te rem té se és 
meg tar tá sa ér de ké ben. Fe lek ki nyil vá nít ják azon szán dé -
ku kat, hogy a mun ka vál la lók és a mun kál ta tók ér de ke i nek
fi gye lem be vé te lé vel együtt mû köd nek a mun ka he lyek vé -
del me és a mun ka he lyek meg õr zé se cél já ból.  

22. Együtt mû kö dés a mun ka jo gi jog utód lás ese té ben

Jog utód lás ese tén az an nak idõ pont já ban fenn ál ló munka -
viszony ból szár ma zó jo gok és kö te les sé gek a jog utód lás idõ -
pontjában a jog elõd rõl a jog utód mun kál ta tó ra száll nak át.
[Mt. 85/A. § (2) bek.]

22.1. A mun ka jo gi jog utód lás hoz kap cso ló dó ér dek -
egyez te tés rend jét az ÉÁKSZ 5. szá mú mel lék le te tar tal -
maz za.

III. RÉSZ
MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE

23. Mun ka vi szony ala nyai

A mun ka vi szony ala nyai a mun kál ta tó és a munka v -
ál laló. [Mt. 71. §]. Mun ka vi szonyt mun ka vál la ló ként az
lé tesíthet, aki ti zen ha to dik élet évét be töl töt te. [Mt. 72. §
(1) bek.]

23.1. A 16. élet évét be nem töl tött fi a tal mun ka vi szo -
nyá nak lé te sí té sé hez tör vé nyes kép vi se lõ jé nek írás be li
hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Az írás be li hoz zá já ru lást a mun -
ka szer zõ dés hez csa tol ni kell. 

23.2. Kül föl di, va la mint a ha tá ron túli ma gyar mun ka -
vál la ló az ér vény ben lévõ jog sza bá lyok be tar tá sá val fog -
lal koz tat ha tó. 

24. Mun ka szer zõ dés

24.1. A mun ka vi szony mun ka szer zõ dés sel jön lét re,
ame lyet írás ba kell fog lal ni.

A mun ka vi szony - el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban - ha -
tá ro zat lan idõ tar tam ra jön lét re. [Mt. 79. §]

24.2. A mun ka vi szony ha tá ro zott idõ re és vál to zó mun -
ka hely re - be le ért ve a te lep he lyen kí vü li mun ka vég zés le -
he tõ sé gét - is lé te sít he tõ.

24.3. A mun ka kö ri le írást, amely tar tal maz za a mun ka -
válla ló fõ és ki egé szí tõ fel ada ta it, fe le lõs sé gi kö rét a munka -
vállaló ré szé re a mun ka szerzõdés alá írá sát kö ve tõ 30 napon
be lül a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja határoz za meg.

24.4. A mun ka vál la ló a mun ka szer zõ dés meg kö té se
elõtt elõ ze tes, a ké sõb bi ek ben idõ sza kos al kal mas sá gi
vizs gá la ton kö te les részt ven ni. Az or vo si vizs gá lat költ -
ségei a mun kál ta tót ter he lik.

24.5. A mun kál ta tó a mun ka vi szony lé te sí té sé vel össze -
füg gés ben a kö vet ke zõ ok má nyo kat, do ku men tu mo kat
kér he ti:

a) sze mé lyi iga zol ványt a mun ka vál la ló sze mé lyi ada -
taival: név, szü le té si hely és idõ, any ja neve, lak cím,

b) adó szá mát, TAJ szá mát és bank szám la szá mát,
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c) az utol só mun ka he lyén ki ál lí tott mun ka vi szony iga -
zo lást, amely tar tal maz za:

- az elõ zõ mun kál ta tó nál mun ka vi szony ban töl tött idõ
tar ta mát és mun ka kö rét,

- a mun ka vál la ló mun ka bé ré bõl jog erõs ha tá ro zat vagy
jog sza bály alap ján le vo nan dó tar to zást, il let ve en nek jo go -
sult ját, 

- a mun ka vi szony meg szû né sé nek évé ben igény be vett
be teg sza bad sá got,

- a mun ka vi szony meg szû né sé nek évé ben igény be vett
50%-os vas úti ked vez ményt,

- a mun ka vál la ló ma gán nyug díj pénz tár tag sá gát, a ma -
gánnyug díj pénz tár meg ne ve zé sét, cí mét, bank számla -
számát,

d) az utol só mun ka he lyén ki ál lí tott jö ve de lem iga zo lást,

e) iga zol ványt a biz to sí tá si jog vi szony ról és az egész -
ség biz to sí tá si el lá tá sok ról,

f) is ko lai vég zett sé get és szak mai ké pe sí tést iga zo ló bi -
zo nyít vá nyo kat, ok le ve le ket,

g) egyes mun ka kö rök höz er köl csi bi zo nyít ványt, fény -
ké pet.

24.6. A szer zõ dés meg ne ve zé se „Mun ka szer zõ dés”,
amely az aláb bi kö te le zõ ele me ket tar tal maz za:

a) a mun kál ta tó ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát/
nyil ván tar tá si szá mát,

b) a mun ka vál la ló ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja 
ne vét, lak cí mét, adó szá mát és TAJ szá mát,

c) a mun ka vál la ló mun ka kö rét, szak mai cso port be so ro -
lá sát, és FEOR szá mát,

d) a mun ka vál la ló sze mé lyi alap bé rét, 

e) ál lan dó, vagy vál to zó mun ka vég zés he lyé nek meg je -
lö lé sét,

f) a pró ba idõ tar ta mát,  ha az ki kö tés re ke rül,

g) a mun ka szer zõ dés ha tá ro zat lan, vagy ha tá ro zott idõ -
tar ta mát,

h) a mun ka vál la ló havi mun ka ide jét éves át lag ban, tel jes,
vagy rész mun ka idõs fog lal koz ta tás meg je lö lé sé vel,

i) a bér fi ze tés nap ját és a ki fi ze tés mód ját,

j) a mun kál ta tói jo gok gya kor ló ját.

24.7. A mun ka szer zõ dé se ket há rom éven ként, il let ve
szük ség sze rint kell ak tu a li zál ni, azaz a mó do sí tá sok kal
egy sé ges szer ke zet be fog lal ni.

25. Vál to zó mun ka hely meg ha tá ro zá sa

25.1. Az épí tõ ipa ri te vé keny ség jel le gé bõl adó dó an a
mun ka hely fo gal mát, vál to zó mun ka hely nek kell te kin te ni. 

25.2. Vál to zó mun ka vég zé si hely ese tén a mun ka vál la ló 
mun ka he lyé nek a mun kál ta tó azon mun ka vég zé si he lyét
kell te kin te ni, amely re a mun kál ta tó mun ka vég zés cél já ból 
be osz tot ta. A mun ka hely re tör té nõ be osz tást a mun kál ta tó
- uta sí tás sal - bár mi kor meg vál toz tat hat ja.

25.3. Ál lan dó mun ka hely re szó ló szer zõ dés vál to zó
mun ka hely re tör té nõ mó do sí tá sa csak kö zös meg egye -
zéssel tör tén het.

26. Ha tá ro zott ide jû mun ka szer zõ dés 

26.1. A ha tá ro zott ide jû mun ka vi szony idõ tar ta ma - az
újabb mun ka vi szony lé te sí té sét is ide ért ve - a ha tó sá gi en -
ge dély kö te les mun ka kö rök ki vé te lé vel a négy évet nem
ha lad hat ja meg. 

26.2. Ha tá ro zott idõ tar ta mú mun ka vi szo nyok ese té ben,
ha fenn áll a foly to nos ság, és az utol só ha tá ro zott idõ tar ta -
mú mun ka vi szony ha tá ro zat lan ná ala kul, a meg elõ zõ, ha -
tá ro zott idõ tar ta mú, két éven be lü li, a mun kál ta tó nál töl tött 
mun ka vi szo nyo kat össze kell - a jog foly to nos ság szem -
pont já ból - szá mol ni. A jog elõd mun kál ta tó nál el töl tött ha -
tá ro zott idõ tar ta mo kat a jog utód ál tal át vett ha tá ro zott idõ -
tar tam ra fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ese té ben is al kal -
maz ni kell.

27. Mun ka szer zõ dés mó do sí tá sa

A mun kál ta tó és a mun ka vál la ló a mun ka szer zõ dést csak
kö zös meg egye zés sel mó do sít hat ja. [Mt. 82. § (1) bek.]

28. Köl csön zött mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sa, ve lük
mun ka vi szony lé te sí tés fel té te lei

Mun ka erõ-köl csön zés: az olyan te vé keny ség, amely nek
ke re té ben a köl csön be adó a vele köl csön zés cél já ból munka -
viszonyban álló mun ka vál la lót el len ér ték fe jé ben munka -
vég zés re a köl csön ve võ nek át en ge di. [Mt. 193/C. § (a) bek.]

28.1. Ha a köl csön zött mun ka vál la ló egy évet meg ha la -
dó, meg sza kí tás nél kü li tar tam ban vég zett mun kát a mun -
kál ta tó nál és ezt kö ve tõ en lé te sül vele ren des mun ka jo gi
jog vi szony, ak kor pró ba idõt nem le het ki köt ni, fel té ve,
hogy a köl csön zés ko ri és lé te sí ten dõ mun ka kör, mun ka fel -
adat azo nos.

28.2. Köl csön zést kö ve tõ en a köl csön zött mun ka vál la -
ló val lé te sí tett mun ka vi szony idõ tar ta má ba nem szá mít
bele a mun ka vál la ló nak a mun kál ta tó nál köl csön zés ben
el töl tött ide je. 

28.3. Mun ka erõ-köl csön zés ke re té ben fog lal koz ta tott
sze mély a mun kál ta tó val egy ide jû leg to váb bi mun ka vég -
zésre irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé re nem köt het mun ka -
szer zõ dést.

28.4. A köl csön zött mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá nak
egyéb sza bá lya i ról a fe lek a he lyi KSZ-ben ren del kez het nek.
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IV. RÉSZ

A MUNKAVISZONY MEGSZÛNÉSE 
ÉS MEGSZÜNTETÉSE

29. Mun ka vi szony meg szün te té se 

A mun ka vi szony meg szün tet he tõ:

a) a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló kö zös megegyezé -
sével;

b) ren des fel mon dás sal;

c) rend kí vü li fel mon dás sal;

d) azon na li ha tállyal pró ba idõ alatt;

e) a 88. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint.
[Mt. 87. § (1) bek.]

29.1. A fen ti ek tõl el té rõ en meg szün tet he ti a mun kál ta tó
a ha tá ro zott idõ re al kal ma zott mun ka vál la ló mun ka vi -
szonyát, a mun ka vál la lót azon ban egy évi, ha a ha tá ro zott
idõ bõl még hát ra le võ idõ egy év nél rö vi debb, a hát ra le võ
idõ re járó át lag ke re set meg il le ti.

Mun ka vi szony meg szün te té sé re irá nyu ló meg ál la po -
dást, il let ve nyi lat ko za to kat írás ba kell fog lal ni.  [Mt. 87. § 
(2) bek.] 

30. Mun ka vi szony meg szû né se ha tá ro zott tar tam el tel -
té vel

Ha tá ro zott idõ re szó ló mun ka vi szony csak kö zös meg -
egye zés sel vagy rend kí vü li fel mon dás sal, il le tõ leg pró ba -
idõ ki kö té se ese tén azon na li ha tállyal szün tet he tõ meg. 
[Mt. 88. § (1) bek.]

30.1. Ha ha tá ro zott idõ tar tam ra kö tött mun ka szer zõ dés
le jár ta tar tós tá vol lét - pl. GYES, GYED, be teg ál lo mány,
fi ze tés nél kü li sza bad ság - ide jé re esik, és a mun ka szer zõ -
dést fe lek elõ ze te sen nem hosszab bít ják meg, a mun ka vi -
szony meg szû nik. 

30.2. Jog utód lás sal át vett, ha tá ro zott tar tam ra fog lal -
koz ta tott mun ka vál la ló mun ka vi szo nyá nak meg szün te té se 
ese tén is al kal maz ni kell az elõ zõ pon tok ban írott sza bá -
lyo kat.

31. Kö zös meg egye zés sel tör té nõ mun ka vi szony meg -
szün te tés

31.1. A mun ka vi szony kö zös meg egye zés sel tör té nõ
meg szün te té sé re irá nyu ló kez de mé nye zést - le he tõ ség sze -
rint - a meg szün te tés ter ve zett dá tu ma elõtt 15 nap pal ko -
ráb ban egy más tu do má sá ra kell hoz ni. 

32. Ren des fel mon dás ál ta lá nos sza bá lyai

A ha tá ro zat lan ide jû mun ka vi szonyt mind a munka -
vállaló, mind a mun kál ta tó fel mon dás sal meg szün tet he ti,
et tõl ér vé nye sen el tér ni nem le het. [Mt. 89. § (1) bek.]

32.1. A mun kál ta tó - a mun ka vál la ló ké rel mé re, vagy
sa ját dön té se alap ján - el te kint het a fel mon dá si idõ le töl té -
sé tõl és egyéb jog vi szo nyok vo nat ko zá sá ban (ta nul má nyi
szer zõ dés, la kás tá mo ga tá si hi tel stb.) meg ál la po dást
köthe t.

33. Ren des fel mon dás a mun kál ta tó ré szé rõl

33.1. A mun ka szer zõ dést a mun kál ta tó csak írás ban
mond hat ja fel.

33.2. A mun kál ta tó - a nyug dí ja zás ki vé te lé vel - kö te les
fel mon dá sát meg in do kol ni. Az in dok lás ból a fel mon dás
oká nak vi lá go san ki kell tûn nie. Vita ese tén a fel mon dás
in do ká nak va ló di sá gát és ok sze rû sé gét a mun kál ta tó nak
kell bi zo nyí ta ni.

33.3. A mun kál ta tói ren des fel mon dás ese tén a más
mun kál ta tók nál ki ren de lés sel és köl csön zés sel fog lal koz -
ta tott mun ka vál la lók ra az Mt. és a ha tá lyos ÉÁKSZ ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

33.4. Amennyi ben a mun kál ta tó a mun ka vál la ló ma ga -
tar tá sá val, ké pes sé gé vel, mun ka vég zé sé vel kap cso la tos
okra hi vat koz va kí ván ja a ren des fel mon dás jo gát gya ko -
rol ni, úgy az in dok csak ak kor te kint he tõ helyt ál ló nak, ha
azt a fel mon dás ezek re való hi vat ko zás sal tör té nõ köz lé se
elõtt leg alább egy al ka lom mal írás ban a mun ka vál la ló tu -
do má sá ra hoz ták.

34. Ren des fel mon dás a mun ka vál la ló ré szé rõl

34.1. A mun ka vál la ló mun ka vi szo nyát ér vé nye sen csak
írás ban tett nyi lat ko zat tal mond hat ja fel, de nem kö te les
azt meg in do kol ni.

34.2. Ha a mun ka vál la ló más mun kál ta tó nál tel je sí ti
mun ka szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét, a ren des fel -
mon dás jo gát csak ere de ti mun kál ta tó já nak tett jog nyi lat -
ko zat tal gya ko rol hat ja. Et tõl el té rõ - pél dá ul a ki ren de lé si
hely mun kál ta tó já hoz cím zett - nyi lat ko za ta ér vény te len. 

35. Fel mon dá si kor lá to zá sok

35.1. A mun kál ta tó ren des fel mon dá si jo gát a mun ka -
vál la ló ra irány adó nyug díj kor ha tár be töl té sét meg elõ zõ
öt éven be lül csak „kü lö nö sen in do kolt” eset ben gyako -
rolhatja, ki vé ve a már nyug díj jal ren del ke zõ mun ka vál la -
ló kat. 

35.2. A mun ka vi szony ren des fel mon dás sal tör té nõ
meg szün te té se kor lá to zott. En nek ese te it az Mt. sza bá -
lyoz za.

35.3. Vá lasz tott tiszt ség vi se lõk ese té ben az Mt. és a Mun -
ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény ben írot tak sze -
rint kell el jár ni.

35.4. A mun kál ta tó csak kü lö nö sen in do kolt eset ben
szün tet he ti meg ren des fel mon dás sal:

- a mun kál ta tó nál leg alább 20 éve mun ka vi szony ban
ál lók mun ka vi szo nyát,
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- a kö zös ház tar tás ban leg alább 3 el tar tott ról, vagy egye -
dül ál ló ként leg alább 2 el tar tott ról - ide ért ve az el lá tás ban
nem ré sze sü lõ csa lád ta got is - gon dos ko dó mun ka vál la ló
mun ka vi szo nyát,

- azo nos mun kál ta tó nál dol go zó férj és fe le ség mun ka -
vi szo nyát együt te sen hat hó na pon be lül.

35.5. Alá író fe lek kü lö nös in dok alatt olyan sú lyos ok
fenn ál lá sát ér tik, amely mel lett a mun kál ta tó ré szé re tart -
ha tat lan ná vál na, vagy arány ta lan ter het je len te ne a mun -
ka vi szony to váb bi fenn tar tá sa. Az ok fel me rül het a mun -
ka vál la ló sze mé lyé vel, de a mun kál ta tó gaz dál ko dá sá val
össze füg gés ben is.

36. A fel mon dá si idõ mér té ke és szá mí tá sa

36.1. A fel mon dá si idõ ren des fel mon dás ese tén 30 nap -
tá ri nap:

A har minc na pos fel mon dá si idõ meg hosszab bo dik a
mun kál ta tó nál mun ka vi szony ban töl tött 

- há rom év után 5 nap pal

- öt év után 15 nap pal

- nyolc év után 20 nap pal

- tíz év után 25 nap pal

- ti zen öt év után 30 nap pal

- ti zen nyolc év után 40 nap pal

- húsz év után 60 nap pal

36.2. Jog foly to nos a mun ka jo gi jog utód lás sal össze füg -
gés ben egy be szá mí tott mun ka vi szony és az 1992. jú li us
1-je elõt ti át he lye zés. Ez utób bi idõ tar tam a vég ki elé gí tés
meg ál la pí tá sá nál nem ve he tõ fi gye lem be. 

36.3. A mun ka vál la ló fel mon dá sa ese tén nem jár fel -
men tés a mun ka vég zés alól, de a mun kál ta tói jo gok gya -
kor ló ja a tel jes fel mon dá si idõ le töl té sé tõl, vagy an nak egy 
ré szé tõl el te kint het.

A mun kál ta tó ren des fel mon dá sa ese tén kö te les a mun -
ka vál la lót a mun ka vég zés alól fel men te ni. En nek mér té ke
a fel mon dá si idõ fele. A tö re dék na pot egész nap ként kell fi -
gye lem be ven ni. [Mt. 93. § (1) bek.]

36.4. Öreg sé gi vagy rok kant sá gi nyug dí ja zás, rend sze -
res, vagy át me ne ti szo ci á lis já ra dék ra szer zett jo go sult ság
ese tén a mun ka vál la lót a fel mon dá si idõ fe lé re fel kell
men te ni a mun ka vég zés alól. 

37. Vég ki elé gí tés 

A mun ka vál la lót vég ki elé gí tés il le ti meg, ha a munka -
viszonya a mun kál ta tó ren des fel mon dá sa vagy jog utód
nél kü li meg szû né se kö vet kez té ben szû nik meg. [Mt. 95. §
(1) bek.]

37.1. A vég ki elé gí tés szem pont já ból fo lya ma tos mun ka vi -
szony nak kell te kin te ni a mun kál ta tó nál és jog elõd je i nél el -
töl tött fo lya ma tos mun ka vi szonyt.

37.2. Az Mt. 95. §-ban fog lal tak meg tar tá sa mel lett a
vég ki elé gí tés mér té ke:

- 3 év mun ka vi szony után 1 havi

- 5 év mun ka vi szony után 2 havi

- 10 év mun ka vi szony után 3 havi

- 15 év mun ka vi szony után 4 havi

- 20 év mun ka vi szony után 6 havi

- 25 év mun ka vi szony után 7 havi át lag ke re set.

A he lyi KSZ a mun ka vál la ló ja vá ra el tér het.

37.3. Amennyi ben az Mt. ál tal biz to sí tott mun ka jo gi vé -
de lem ér vé nye sí té se a mun ka vi szony fenn tar tá sa szem -
pont já ból nem járt ered ménnyel, az ér dek kép vi se le ti, ér -
dek vé del mi szer ve zet a mun ka vál la ló ké ré sé re az õt meg -
il le tõ vé de lem ér vé nye sí té sé tõl el áll hat.  En nek fel té te le,
hogy a mun kál ta tó, a mun ka vál la ló és az õt kép vi se lõ szer -
ve zet a fog lal koz ta tá si vé de lem rõl való le mon dás fe jé ben,
a mun ka vál la ló ja vá ra egye di el bí rá lás alap ján, to váb bi
1-2 hó na pig ter je dõ vég ki elé gí tés ki fi ze té sé rõl meg ál la -
pod ja nak.

37.4. A vég ki elé gí tés ki fi ze té se az utol só mun ká ban töl tött
na pon ese dé kes. 

38. A rend kí vü li fel mon dás 

A mun kál ta tó, il let ve a mun ka vál la ló a mun ka vi szonyt
rend kí vü li fel mon dás sal meg szün tet he ti, ha a má sik fél 

a) a mun ka vi szony ból szár ma zó lé nye ges kö te le zett -
ségét szán dé ko san, vagy sú lyos gon dat lan ság gal je len tõs
mér ték ben meg sze gi, vagy 

b) egyéb ként olyan ma ga tar tást ta nú sít, amely a mun ka -
vi szony fenn tar tá sát le he tet len né te szi. [Mt. 96. § (1) bek.]

38.1. A rend kí vü li fel mon dást a kez de mé nye zõ az in -
dok lás sal együtt, írás ban kö te les meg ten ni. 

38.2. Ha a mun ka vál la ló mun ka jo gi vé de lem alatt álló
tiszt ség vi se lõ je a szak szer ve zet nek, üze mi ta nács nak vagy 
mun ka vé del mi kép vi se lõ, vele szem ben a jog sza bály ban
[Mt. 28. § (1)] elõ írt mó don le het az el já rást le foly tat ni, és
a dön tést meg hoz ni. 

38.3. A rend kí vü li fel mon dás gya kor lá sá ra nyit va álló
idõ kor lá to zá so kat az Mt. ren del ke zé sei sze rint kell szá mí -
ta ni.

38.4. A rend kí vü li fel mon dás ról szó ló nyi lat ko zat ban
meg kell je löl ni azt a na pot, amely tõl kez dõ dõ en a mun ka -
vi szony meg szû nik.

39. A lé nye ges kö te le zett ség sze gés ese tei a mun ka vál la ló
ol da lá ról

- egy éven be lü li is mé telt iga zo lat lan mu lasz tás,
- 150 000 Ft-ot meg ha la dó gon dat lan kár oko zás,
- a szán dé kos kár oko zás min den ese te,
- mun ka he lyen el kö ve tett lo pás,
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- mun ka he lyi ve re ke dés,
- fi gyel mez te tés el le né re tör té nõ egy éven be lül ismét -

lõdõ fe gyel me zet len ma ga tar tás (pl.: ita lo zás),
- be teg sza bad ság gal tör té nõ, bi zo nyí tott vissza élés,
- mun ka vé del mi sza bá lyok sú lyos, vagy több szö ri meg -

sze gé se,
- to váb bi mun ka vi szony és egyéb mun ka vég zé si jog vi -

szony be je len té sé nek el mu lasz tá sa, ha a más mun kál ta tó -
nál lé te sí tett mun ka vi szony, il let ve a mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony a mun kál ta tó gaz da sá gi ér de ke it
sér ti vagy össze fér he tet len sé get ered mé nyez,

- a mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér de ke i nek veszélyez -
tetése,

- ti tok tar tá si kö te le zett ség meg sze gé se,
- mun ka szer zõ dés meg sze gé se.

40. A lé nye ges kö te le zett ség sze gés ese tei a mun kál ta tó
ol da lá ról

40.1. A tör vény ben, jog sza bály ban és az ÉÁKSZ-ben
írott jo go sult sá gok nak a mun ka vál la ló írá sos fel hí vá sa el -
le né re har minc nap tá ri na pon be lü li nem tel je sí té se, kü -
lönös te kin tet tel az aláb bi ak ra:

- a mun ka idõ és a pi he nõ idõ sza bá lya i nak be nem tar -
tása,

- a mun ka bér és egyéb já ran dó sá gok fi ze té sé nek el ma -
ra dá sa,

- a mun ka vé del mi sza bá lyok sú lyos, vagy több szö ri
meg sze gé se,

- a mun ka szer zõ dés meg sze gé se.

41. A mun ka vál la ló val szem be ni hát rá nyos jog kö vet -
kez ményt tar tal ma zó in téz ke dés rend je

Nem le het a mun ka vál la ló val szem ben hát rá nyos jog kö -
vet kez ményt tar tal ma zó in téz ke dést hoz ni, ha a vét kes kö -
te le zett ség sze gés el kö ve té se óta egy év már el telt. [Mt.
109. § (3) bek.]

Hát rá nyos jog kö vet kez ménnyel járó in téz ke dést csak
írás ban, in do kolt ha tá ro zat ban szab ha tó ki, amely tartal -
maz za a jog or vos lat le he tõ sé ge i rõl való tá jé koz ta tást is.
[Mt. 109. § (4) bek.]

Hát rá nyos jog kö vet kez mény ki sza bá sá ra irá nyu ló el já -
rás ban biz to sí ta ni kell, hogy a mun ka vál la ló vé de kezését
elõ ad has sa és jogi kép vi se lõt igény be ve hes sen. [Mt. 109. §
(5) bek.]

41.1. Az in téz ke dés kez de mé nye zõ je a mun ka vál la ló
köz vet len fe let te se, vagy a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja.
A dön tést a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja hoz hat ja meg.

41.2. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az ok meg je lö lé -
sé vel írás ban ér te sí ti a mun ka vál la lót ar ról, hogy el le ne
olyan el já rást in dít, amely hát rá nyos jog kö vet kez ménnyel
jár hat. Ezen ér te sí tés át vé te lét a mun ka vál la ló alá írá sá val
iga zol ja. Az ér te sí tést kö ve tõ en 3 mun ka na pos ha tár idõn

be lül biz to sí ta ni kell, hogy a mun ka vál la ló vé de ke zé sét
elõ ad has sa és jogi kép vi se lõt is igény be ve hes sen.

41.3. Az ér te sí tés át vé te lé nek meg ta ga dá sa nem men te -
sí ti a mun ka vál la lót, hogy az el já rást meg in dít sák el le ne,
ha az át adás té nyét a mun kál ta tó ta núk je len lé té ben tet te,
és azt írás ba fog lal ta, amit a ta núk alá írá suk kal hitelesí -
tettek.

42. El já rás mun ka vi szony meg szû né se, il let ve meg szün -
te té se ese tén

A mun ka vál la ló mun ka vi szo nya meg szün te té se kor (meg -
szû né se kor) mun ka kö rét az erre elõ írt rend ben kö te les át ad ni
és a mun kál ta tó val el szá mol ni. A mun ka kör-át adás és az el -
szá mo lás fel té te le it a mun kál ta tó kö te les meg fe le lõ en biz to sí -
ta ni. [Mt. 97. § (1) bek.]

42.1. A mun ka vál la lót a mun kál ta tó ér te sí ti a mun ka kör
át adá sá nak idõ pont já ról, he lyé rõl, an nak for mai és tar tal -
mi kel lé ke i rõl. Az ér te sí tés el mu lasz tá sa, il let ve a mun ka -
vál la ló át vé te li mu lasz tá sa nem érin ti a mun ka vi szony jog -
sze rû meg szû né sét, il let ve meg szün te té sét.

42.2. A mun ka kört, a mun ka vál la ló az arra ki je lölt sze -
mély nek, a napi mun ka ide jén be lül és a fenn ál ló jog vi -
szony tar ta ma alatt kell át ad nia. Az át adás-át vé te li el já rást
(jegy zõ könyv ben) írás ba kell fog lal ni, an nak egyik pél -
dányát a mun ka vál la ló nak kell át ad ni.

42.3. Lel tár-, rak tár- és pénz tár ke ze lést tar tal ma zó el -
szá mo lá so kat a mun ka vi szony meg szû né sé ig - mun kál ta -
tói fel mon dás ese tén a fel men té si idõ érin tet le nül ha gyá sa
mel lett, az utol só mun ká ban töl tött na pig - kell el vé gez ni.

42.4. Ha a mun ka kör át adás-át vé tel so rán a fe lek kö zött
jog vi ta me rül fel, ez nem aka dá lyoz hat ja a mun ka vi szony
meg szün te té sét, to váb bá a mun kál ta tót nem il le ti meg a já -
ran dó sá gok, dol gok vissza tar tá sá nak joga.

42.5. A mun kál ta tó a mun ka kör át adás-át vé telt kö ve tõ -
en az adott mun ka kör ben fe le lõs ség gel nem fog lal koz tat -
hat ja a fel mon dás alatt álló mun ka vál la lót.

42.6. Min den ok ira tot, me lyet az Mt. elõ ír, a mun ka vi -
szony meg szû né se kor ki kell adni a mun ka vál la ló nak. Ha a
mun ka vál la ló aka dá lyoz ta tá sa mi att azo kat nem tud ja át -
ven ni, úgy az ok ira to kat tér ti ve vé nyes pos tai úton kell kéz -
be sí te ni fel té ve, hogy a mun ka vál la ló lak cí mét a mun kál ta tó 
is me ri. Kéz be sí tet len, át nem vett ok ira to kat a mun kál ta tó
el évü lé sig irat tá rá ban õrzi, majd a vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint le vél tá ri õr zés re adja át.

43. A mun ka vi szony mun kál ta tó ál ta li jog el le nes meg -
szün te té se és jog kö vet kez mé nyei

43.1. Amennyi ben szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõt, üze mi 
ta nács ta got vagy mun ka vé del mi kép vi se lõt érint a mun -
kál ta tó jog el le nes, il let ve meg ál la po dás-el le nes in téz ke dé -
se, a szak szer ve zet ki fo gá so lá si jo gá val él het, fi gye lem be
véve az Mt. 23. § (3) be kez dés ren del ke zé se it is.
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V. RÉSZ
A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI

44. A mun kál ta tó kö te les sé gei

(1) A mun kál ta tó kö te les a mun ka vál la lót a mun ka szer -
zõ dés, a mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bá lyok, il let ve az
egyéb jog sza bá lyok sze rint fog lal koz tat ni.

(2) A mun kál ta tó kö te les - az erre vo nat ko zó sza bá lyok
meg tar tá sá val - az egész sé ges és biz ton sá gos munkavég zés
fel té te le it biz to sí ta ni.

(3) A mun kál ta tó kö te les

a) a mun kát úgy meg szer vez ni, hogy a mun ka vál la ló a
mun ka vi szony ból ere dõ jo ga it gya ko rol ni, kö te le zettsége it 
tel je sí te ni tud ja;

b) a mun ka vál la ló szá má ra a mun ka vég zés hez szük sé ges
tá jé koz ta tást és irá nyí tást meg ad ni;

c) a mun ka vég zés hez szük sé ges is me re tek meg szer zé sét
biz to sí ta ni.

(4) A mun kál ta tó kö te les a mun ka vál la ló szá má ra a
mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bá lyok ban, il let ve a munka -
szerzõdésben fog lal tak nak meg fe le lõ en mun ka bért fi zet ni.
[Mt. 102. §]

44.1. A mun kál ta tó a fog lal koz ta tást diszk ri mi ná ció men -
te sen, az esély egyen lõ sé get le he tõ vé téve kö te les meg -
szervezni. Más mun kál ta tó hoz ren delt mun ka vál la lók ese -
té ben is ér vé nye sí te nie kell ezt a kö ve tel ményt.

45. A mun ka vál la lót ter he lõ kö te le zett sé gek

A mun ka vál la ló kö te les

a) az elõ írt he lyen és idõ ben, mun ká ra ké pes ál la pot ban
meg je len ni és a mun ka ide jét mun ká ban töl te ni, il le tõ leg ez 
alatt mun ka vég zés cél já ból a mun kál ta tó ren del ke zé sé re
áll ni;

b) mun ká ját az el vár ha tó szak ér te lem mel és gon dos ság -
gal, a mun ká já ra vo nat ko zó sza bá lyok, elõ írá sok és uta sí -
tá sok sze rint vé gez ni;

c) mun ka tár sa i val együtt mû köd ni, és mun ká ját úgy vé -
gez ni, va la mint ál ta lá ban olyan ma ga tar tást ta nú sí ta ni,
hogy ez más egész sé gét és tes ti ép sé gét ne ve szé lyez tes se,
mun ká ját ne za var ja, anya gi ká ro so dá sát vagy hely te len
meg íté lé sét ne idéz ze elõ;

d) mun ká ját sze mé lye sen el lát ni. [Mt. 103. § (1) bek.]

A mun ka vál la ló kö te les a mun ka vi szony ra vo nat ko zó
sza bály ban vagy a mun ka szer zõ dés ben meg ál la pí tott, a
mun ka kö ré hez kap cso ló dó elõ ké szí tõ és be fe je zõ mun ká kat
el vé gez ni. [Mt. 103. § (2) bek.]

A mun ka vál la ló kö te les a mun ká ja so rán tu do má sá ra ju -
tott üz le ti tit kot - a Ptk. 81. §-ában fog lal tak fi gye lem be vé te -
lé vel -, va la mint a mun kál ta tó ra, il let ve a te vé keny sé gé re
vo nat ko zó alap ve tõ fon tos sá gú in for má ci ó kat meg õriz ni.

Ezen túl me nõ en sem kö zöl het il le ték te len sze méllyel olyan
ada tot, amely mun ka kö re be töl té sé vel össze füg gés ben ju -
tott a tu do má sá ra, és amely nek köz lé se a mun kál ta tó ra
vagy más sze mély re hát rá nyos kö vet kez ménnyel jár na.
A ti tok tar tás nem ter jed ki a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá -
gá ra és a köz ér dek bõl nyil vá nos adat ra vo nat ko zó, kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si és tá jé koz ta -
tá si kö te le zett ség re. [Mt. 103. § (3) bek.]

45.1. Mun ka vál la ló kö te les a mun kál ta tót a mun ka vég -
zés biz ton sá gát be fo lyá so ló egész sé gi ál la po tá ról tá jé koz -
tat ni.

45.2. A mun ka vál la ló kö te le zett sé gét ak kor is kö te les
tel je sí te ni, ha át me ne ti leg más mun kál ta tó nál kell mun kát
vé gez nie. 

45.3. Min den mun ka vál la ló kö te les mun ka tár sa i val
együtt mû köd ni, ide ért ve azt a sze mélyt is, akit egyéb jog -
vi szony ke re té ben fog lal koz tat a mun kál ta tó. 

46. Mun kál ta tói uta sí tás for mái és tar tal mi ele mei 

46.1. A mun ka vál la ló a mun ká ját a mun kál ta tó uta sí tá sa 
sze rint kö te les el lát ni.

Nem kö te les a mun ka vál la ló tel je sí te ni az uta sí tást, ha
an nak vég re haj tá sa jog sza bály ba vagy mun ka vi szony ra
vo nat ko zó sza bály ba üt kö zik. Ha az uta sí tás vég re haj tá sa
kárt idéz het elõ és a mun ka vál la ló ez zel szá mol hat, kö te les
erre az uta sí tást adó fi gyel mét fel hív ni. Utób bi eset ben az
uta sí tás tel je sí té sét azon ban nem ta gad hat ja meg. [Mt.
104. § (2) bek.]

A mun ka vál la ló kö te les meg ta gad ni az uta sí tás tel je sí té -
sét, ha an nak vég re haj tá sa más sze mély éle tét, tes ti ép sé gét 
vagy egész sé gét köz vet le nül és sú lyo san ve szé lyez tet né.
[Mt. 104. § (3) bek.]

46.2. Az uta sí tás adá si jog gya kor ló já nak ne vét a mun -
ka vál la ló val meg kell is mer tet ni. 

46.3. A mun ka vég zés uta sí tá si nyel ve a ma gyar. Ha azon -
ban a fog lal koz ta tott nem, vagy nem tö ké le te sen érti a ma -
gyar nyel vet - és ezt jel zi -, a mun kál ta tó kö te les ál ta lá nos és
az egye di uta sí tá sa i nak for dí tá sá ról is gon dos kod ni.

47. To váb bi mun ka-, vagy jog vi szony lé te sí té se 

Ha a mun ka vál la ló a mun ka vi szo nyá nak fenn ál lá sa
alatt to váb bi mun ka vi szonyt vagy mun ka vég zés re irá nyu ló 
jog vi szonyt lé te sít, kö te les azt a mun kál ta tó já nak be je len -
te ni. [Mt. 108. § (1) bek.]

47.1. A to váb bi jog-, és mun ka vi szony nem sért he ti a
mun kál ta tó gaz da sá gi ér de két és nem ered mé nyez het
össze fér he tet len sé get an nak kap cso la ta i ban. E kö rül mé -
nyek fenn ál lá sa ese tén a mun kál ta tó ha tár idõ meg je lö lé se
mel lett fel hív hat ja a mun ka vál la lót a to váb bi mun ka vi -
szony meg szün te té sé re, és ha ezt a dol go zó meg ta gad ja, a
mun kál ta tó a rend kí vü li fel mon dás jo gát gya ko rol hat ja.
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48. A ta nul má nyi szer zõ dés

48.1. A mun kál ta tó szak em ber szük ség le té nek biz to sí -
tá sa ér de ké ben - ide ért ve a fel nõtt kép zést is - ta nul má nyi
szer zõ dést köt het.

48.2. A ta nul má nyi szer zõ dést írás ba kell fog lal ni.

49. Mun ka szer zõ dést nem mó do sí tó fog lal koz ta tás sza -
bá lyai

49.1. Nem mó do sít ja a mun ka szer zõ dést az, ha a mun -
kál ta tó a mun ka vál la lót át irá nyí tás sal [Mt. 83/A. §], ki kül -
de tés sel [Mt. 105. §], ki ren de lés sel [Mt. 106. §] egy nap -
tári éven be lül 120 mun ka na pig fog lal koz tat ja. 

49.2. Ha a mun kál ta tó a tárgy év au gusz tus 31-ig a 49.1.
pont ban meg ál la pí tott ke re tet ki me rí tet te, az év hát ra lé võ
tar ta má ra to váb bi 60 mun ka nap ra írás ban meg ál la pod hat. 

49.3. Át irá nyí tás ban tölt he tõ mun ka na pok szá ma - a he -
lyet te sí tést ki vé ve - a 60 mun ka na pot nem ha lad hat ja meg.
A 49.2. al pont ban írott eset ben a fe lek ál la pod nak meg az
át irá nyí tás mér té ké ben. 

49.4. Ha a mun ka vál la lót a mun kál ta tó he lyet te sí tés cél -
já ból más mun ka kör ben fog lal koz tat ja, ez az át irá nyí tás
180 na pig ter jed het. 

49.5. Amennyi ben a mun ka vál la ló sa ját mun ka kö ré nek
el lá tá sa mel lett lát el napi mun ka ide jén be lül he lyet te sí -
tést, úgy az a he lyet te sí tés - mint át irá nyí tás - a 80 mun ka -
na pot nem ha lad hat ja meg. A mun ka vál la ló val az Mt.
83/A. (6)-(7) sza bá lyai sze rin ti he lyet te sí té si díj ban kell
meg ál la pod ni. 

49.6. A 49.1. al pont ban fel so rolt jog cí men tör té nõ fog -
lal koz ta tást írás ban le het el ren del ni. Azt a mun ka vál la ló -
val dá tum és idõ tar tam meg je lö lé sé vel kö zöl ni és az
Mt-ben írot tak sze rint mun ka ügyi (sze mély ügyi) nyil ván -
tar tás ré sze ként rög zí te ni kell. A mun ka vál la ló a nyil ván -
tar tást bár mi kor meg te kint he ti, és egyez te tést kér het. 

49.7. Azok a mun kál ta tók, ame lyek ki ren de lést kí ván -
nak al kal maz ni, kö te le sek a tu laj do ni, vagy mun kál ta tói
ér de kelt sé get iga zol ni.

49.8. Ha a mun kál ta tó át irá nyí tás és ki ren de lés ese tén a
mun ka vál la lót más mun ka kör ben al kal maz za, vagy al kal -
ma zá sát kü lön mun kál ta tók kö zöt ti meg ál la po dás ban rög -
zí ti, e más mun ka kör ben töl tött na po kat együtt, össze ad va
kell a 49.1. pont ban írott mér ték bõl le von ni. Ugyan így kell 
el jár ni a 49.2. al pont sze rin ti mér té kek ese té ben is. 

49.9. A más mun kál ta tó nál tör té nõ fog la koz ta tás [Mt.
150. §] egy nap tá ri évet, vagy a 365 na pot el ér he ti. Eb ben
az eset ben a fen ti tar ta mo kat kö ve tõ en - el té rõ meg ál la po -
dás hi á nyá ban - leg alább hat hó na pig a mun kál ta tó más
mun kál ta tó nál a mun ka vál la lót mun ka vég zés re nem kö te -
lez he ti. A fen ti, más mun kál ta tó nál tör té nõ fog lal koz ta tás -
hoz a mun kál ta tó nak és a mun ka vál la ló nak a fel té te lek ben
írás ban meg kell egyez nie.

49.10. Egye bek ben a 49.1. al pont ban írott fog lal koz ta -
tá sok ese tén a he lyi KSZ az elõ zõ - 49.1.-49.8. - pon tok ban 
fog lalt sza bá lyok tól el tér het. 

50. Ál lás idõ

50.1. Ál lás idõ re a mun kál ta tó mû kö dé si kö ré ben fel -
merült ok ból ke rül het sor (pl. áram-, vagy ener gia szü net,
mun ka hi ány, esõs idõ, fagy szü net stb.) 

50.2. Ál lás idõ alatt a mun ka vál la ló - a mun kál ta tó el té rõ 
ren del ke zé sé nek hi á nyá ban - mun ka he lyén kö te les tar tóz -
kod ni. 

50.3. A mun ka vál la lót - el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban -
az ál lás idõ re sze mé lyi alap bé re il le ti meg.

VI. RÉSZ
A MUNKAIDÕ ÉS PIHENÕIDÕ SZABÁLYAI

51. A tel jes mun ka idõ

A tel jes mun ka idõ mér té ke napi nyolc, heti negy ven óra. 
[Mt. 117/B. § (1) bek.]

52. A mun ka idõ be osz tá sa

52.1. Ál ta lá nos éves épí tõ ipa ri mun ka rend

52.1.1. A napi mun ka idõ ál ta lá nos mér té két az éves
mun ka rend el té rõ en is sza bá lyoz hat ja, de a mun ka idõ napi
mér té ke 4 órá nál ke ve sebb és 12 órá nál több nem le het.

52.1.2. Éves mun ka rend ben a napi mun ka idõ egyen lõt -
len be osz tás sal is meg ha tá roz ha tó. Ez eset ben a napi nyolc
órás tel jes mun ka idõ nek egy év át la gá ban kell tel je sül ni.

52.1.3. Alá író fe lek az éves épí tõ ipa ri ága za ti (idény
mun ka ren det) mun ka idõ ke re tet - min ta ként - a meg elõ zõ
év de cem ber 15-ig, az ÉÁKSZ 4. sz. mel lék le te ként köz zét -
eszik. Ez alap ján a he lyi sa já tos sá gok nak meg fe le lõ en el -
ké szí tett mun ka idõ ke re tet a he lyi KSZ mel lék le te ként kell
ki hir det ni. 

52.2. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa

52.2.1. A mun kál ta tó gaz da sá gi okok ból dönt het mun -
ka idõ ke ret al kal ma zá sá ról is.

52.2.2. A mun ka idõ ke ret egy év ben, 6 hó nap idõtar -
tamig, ezen be lül egy vagy több rész let ben is meg ál la pít -
ha tó.

52.2.3. A mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa ese tén a mun kál -
ta tó éves ál ta lá nos mun ka rend jé ben a vo nat ko zó idõ szak ra 
elõ írt mun ka idõ nek meg kell fe lel ni.

52.2.4. A vo nat ko zó idõ szak ra a mun ka vál la lók kép -
viselõivel egyez tet ve mun ka ren det kell ki dol goz ni, eb ben
rögzít ve a napi mun ka idõ kez dé si és be fe je zé si idõ pont ja it,
il let ve a napi mun ka idõ be osz tá sát, hosszát.
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52.2.5. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sá nál a napi mun ka idõ 
4 órá nál ke ve sebb és 12 órá nál több nem le het.

52.2.6. Mun ka idõ ke ret csak a tárgy év vé gé ig ál la pít ha tó 
meg.

52.2.7. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa ese tén a mun ka idõ -
ke ret kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját meg kell ha tá roz ni és
er rõl a mun ka vál la lót 7 mun ka nap pal ko ráb ban írás ban tá -
jé koz tat ni kell.

53. Mun ka idõ be osz tá sá hoz kap cso ló dó sza bá lyok

53.1. A mun ka idõ be osz tást a mun ka jel le gé re, egész sé -
ges és biz ton sá gos mun ka vég zés kö ve tel mé nyé re fi gye -
lem mel kell ki ala kí ta ni.

53.2. Az ál ta lá nos mun ka rend tõl való el té rés es tén a
tény le ge sen le dol go zott mun ka idõ re járó mun ka bért
- rend kí vü li mun ka ese tén, az arra járó pót lé kok kal - kell a
mun ka vál la ló ré szé re meg fi zet ni. 

53.3. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sá val fog lal koz ta tott
mun ka vál la lók nak az egész na pos fi ze tett tá vol lé te it (pl:
sza bad ság) napi 8 órá val, míg erre az idõ szak ra esõ mun -
ka szü ne ti na po kat a mun ka rend ben az adott nap ra meg ter -
ve zett mun ka idõ nek meg fe le lõ en kell el szá mol ni.

53.4. He lyi KSZ-ben kell sza bá lyoz ni azo kat a ké szen -
lé ti jel le gû, vagy egész ség re kü lö nö sen ár tal mas, eset leg
fo ko zot tan ve szé lyes mun ka kö rö ket, ame lyek re kü lön sza -
bály hosszabb vagy rö vi debb mun ka idõ al kal ma zá sát írja
elõ.

53.5. Az ál ta lá nos mun ka rend tõl a mun ka idõ ke ret al kal -
ma zá sá val egy éven be lül össze sen 6 hó nap idõ tar ta mig
lehet el tér ni.

53.6. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa ese tén a heti mun ka -
idõ mér té ke rend kí vü li mun ka vég zés tel je sí té sé vel együtt
sem ha lad hat ja meg a heti 63 mun ka órát.

54. Rend kí vü li mun ka vég zés

Rend kí vü li mun ka vég zés nek mi nõ sül

a) a mun ka idõ-be osz tás tól el té rõ, 

b) a mun ka idõ ke re ten fe lü li, il let ve 

c) az ügye let alat ti mun ka vég zés, to váb bá

d) ké szen lét alatt el ren delt mun ka vég zés ese tén a mun -
ka hely re ér ke zés tõl a mun ka vég zés be fe je zé sé ig - ha a
mun ka vál la ló nak több he lyen kell mun kát vé gez nie, az
elsõ mun ka vég zé si hely re ér ke zés tõl az utol só mun ka vég -
zé si he lyen tör té nõ mun ka vég zés be fe je zé sé ig - ter je dõ
idõ tar tam. [Mt. 126. § (1) bek.]

Nem mi nõ sül rend kí vü li mun ka vég zés nek, ha a mun ka -
vál la ló az en ge dé lye zett tá vol lét ide jét a mun kál ta tó val
tör tént meg ál la po dás alap ján le dol goz za. [Mt. 126. § (2) bek.]

54.1. A mun kál ta tó rend kí vü li mun ka vég zést az Mt.-ben
meg ha tá ro zott ese tek ben ren del het el. 

54.2. Rend kí vü li mun ka vég zés mind azon szel le mi és fi -
zi kai be so ro lá sú mun ka vál la ló ré szé re el ren del he tõ, aki
nem ren del ke zik sa ját mun ka ide jé nek be osz tá sá ra vo nat -
ko zó jo go sult ság gal.

54.3. A rend kí vü li mun ka vég zést leg alább 2 mun ka nap -
pal ko ráb ban kell el ren del ni. Az írás ban el ren delt rend kí -
vü li mun ka vég zés kö te le zõ.

54.4. Az 1 fõre el ren del he tõ rend kí vü li mun ka vég zés
éves szin ten 300 órá nál több nem le het.

55. Ké szen lét és ügye let

55.1. A mun kál ta tó a mun ka vál la lót - kü lö nö sen in do -
kolt eset ben - meg ha tá ro zott he lyen és ide ig tör té nõ ügye -
let re vagy el ér he tõ he lyen ké szen lét re kö te lez he ti. 

55.2. A ké szen lét re és ügye let re is vo nat koz nak a rend -
kí vü li mun ka vég zés, va la mint az Mt. egyéb sza bá lyai.

55.3. A ké szen lét vagy ügye let rész le tes sza bá lya it a
he lyi KSZ-ben le het meg ha tá roz ni.

56. Heti pi he nõ na pok

56.1. A mun ka vál la lót he ten ként két pi he nõ nap il le ti
meg, amely bõl az egyik nek va sár nap ra kell es nie.

56.2. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa ese tén a heti pi he nõ -
na pok leg fel jebb ha von ta, össze von tan is ki ad ha tók. 

56.3. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa és a heti pi he nõ na pok 
össze vo ná sa ese tén ha von ta leg alább két pi he nõ nap nak
va sár nap ra kell es nie. 

56.4. Mun ka szü ne ti és pi he nõ na pon vég zen dõ mun ka
el ren de lé sét leg alább 48 órá val elõbb, írás ban kell kö zöl ni
a mun ka vál la ló val.

57. A ren des sza bad ság

57.1. Az alap sza bad ság mér té ke 20 mun ka nap, amely
az Mt-ben meg ha tá ro zot tak sze rint - élet kor tól füg gõ en -
emel ke dik.

57.2. A ren des sza bad ság hoz jog sza bá lyok ál tal meg ha -
tá ro zott pót sza bad sá gok kap cso lód nak. 

57.3. A mun kál ta tó nak gon dos kod nia kell ren des és
pót sza bad sá gok nyil ván tar tá sá ról. 

57.4. A sza bad sá got az ese dé kes sé gé nek évé ben kell ki -
ad ni. A mun kál ta tó ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek
ese tén a sza bad sá got leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év de -
cem ber 23-ig kö te les ki ad ni. 

57.5. Az alap sza bad ság ból 10 mun ka na pot a mun ka vál -
la ló ké ré sé nek meg fe le lõ idõ pont ban kell ki ad ni. A mun -
ka vál la ló nak erre vo nat ko zó igé nyét a sza bad ság kez de te
elõtt leg ké sõbb 15 nap pal be kell je len te nie. 

57.6. Ki ren delt vagy ki ren de lés ben fog lal koz ta tott mun -
ka vál la ló tól a ren des és pót sza bad sá gok fe let ti ren del ke zés
joga nem von ha tó el. A mun kál ta tók nak a sza bad ság ki adá -
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sá nak el szá mo lá si fel té te le i rõl meg kell ál la pod ni. E sza -
bályok a köl csön zött mun ka vál la lók ra is vo nat koz nak.

58. Pót sza bad sá gok 

58.1. A pót sza bad ság fe let ti ren del ke zés joga a mun ka -
vál la lót il le ti meg, mely nek igény be vé te lét elõ ze te sen be
kell je len te ni a mun kál ta tó nak.

59. Mun ka szü net, ter me lé si szü net

59.1. A mun kál ta tó ter me lé si gaz dál ko dá si ér dek bõl a
10 nap alap sza bad ság és a pót sza bad sá gok ki vé te lé vel a
sza bad ság na pok egy be füg gõ vagy szük ség sze rint meg -
osz tott ki adá sát ren del he ti el.

Az el ren del he tõ ség ese tei:

a) Mun kál ta tó gaz da sá gi ér de ke, a mun ka el lá tott ság
csök ke né se, il let ve meg szû né se.

b) Egyéb, mun kál ta tói meg fon to lás ból a ter me lés át me -
ne ti szü ne tel te té se. 

c) Mun ka fel té te lek nem adot tak. (A dol go zó tes ti ép -
sége ve szély be ke rül ne)

d) Ele mi kár (tûz, víz, fagy, föld ren gés, stb.) ill. rend kí -
vü li idõ já rá si vi szo nyok.

59.2. Az a) és b) pont ban írott ok ese tén a sza bad ság ki -
adá sá ról a mun ka vál la lót leg alább 5 mun ka nap pal elõbb
írás ban kell tá jé koz tat ni, míg a c) és d) pont ban jel zett ese -
tek ben a sza bad ság ki adás el ren de lé se a kö vet ke zõ mun ka -
nap tól ha tá lyos.

60. Fi ze tés nél kü li sza bad ság

60.1. Fi ze tés nél kü li sza bad ság a mun ka vál la ló írás be li
ké ré sé re a mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ elõ ze tes
en ge dé lye alap ján ad ha tó, il let ve adni kell. 

VII. RÉSZ
A MUNKA DÍJAZÁSA

61. A mun ka bér

A mun ka vál la ló nak mun ka vi szo nya alap ján a mun kál -
ta tó tól mun ka bér jár; az et tõl el té rõ meg ál la po dás ér vény -
te len. [Mt. 141. §]

A mun ka vál la lót meg il le tõ mun ka bér idõ bér ként vagy
tel je sít mény bér ként, il let ve a ket tõ össze kap cso lá sá val ál -
la pít ha tó meg. A sze mé lyi alap bért idõ bér ben kell meg ha -
tá roz ni. [Mt. 143. § (1) bek.]

A tel je sít mény kö ve tel ményt a mun kál ta tó olyan elõ ze tes 
- ob jek tív mé ré sen és szá mí tá son ala pu ló - el já rás alap ján
kö te les meg ha tá roz ni, amely ki ter jed a kö ve tel mény ren -
des mun ka idõ ben tör té nõ száz szá za lé kos tel je sít he tõ sé -
gének vizs gá la tá ra. [Mt. 143. § (2) bek.]

61.1. A mun kál ta tó nál al kal maz ha tó bér for má kat - pl.
idõ bér, idõ bér+tel je sít mény bér, tel je sít mény bér, egy -
össze gû utal vá nyo zás, stb. - a hoz zá kap cso ló dó fel té tel -

rend szert, és az ösz tön zõ bér ele me ket mun kál ta tói ja vas lat 
alap ján a he lyi KSZ-ben kell meg ha tá roz ni. 

61.2. Amennyi ben a havi tör vé nyes mun ka idõ 25 szá za -
lé ká ban, vagy en nél na gyobb arány ban a tel je sít mény bé re -
zés elõ re meg ha tá ro zott fel té te lei - pl. mun ka te rü let, anyag -
el lá tás, a tel je sí tést se gí tõ mun kál ta tói uta sí tá sok stb. - nem
biz to sí tot tak, vagy a tel je sít mény bé re zés kö ve tel mé nyei
he lyi KSZ-ben nem sza bá lyo zot tak, ga ran tált bér ként a
mun ka vál la ló ré szé re a sze mé lyi alap bért kell fi zet ni. 

62. Ága za ti szin tû bér meg ál la po dás

62.1. A mun kál ta tó kat kép vi se lõ szak mai szö vet sé gek
- a szük sé ges ada tok ren del ke zés re bo csá tá sa mel lett -
éven te kö te le sek ja va sol ni a szer zõ dés kö tés re jo go sult
szak szer ve ze tek nek a mun ka dí ja zá sá val kap cso la tos sza -
bá lyok, és be so ro lá si ka te gó ri án ként a mi ni má lis sze mé lyi
alap bé rek ÉÁKSZ mel lék le té ben tör té nõ ren de zé sét.

62.2. Az ága za ti, éves szin tû bér tár gya lá so kat a fe lek az
or szá gos mi ni mál bér meg ál la pí tá sát kö ve tõ hat van na pon
be lül le foly tat ják.

62.3. A bér ta ri fa meg ál la po dást a mun kál ta tók nak a ha -
tály ba lé pés nap já tól kell al kal maz ni.

62.4. Az ága za ti bér ta ri fa tár gya lá sok a mi ni má lis sze -
mé lyi alap bé rek meg ál la pí tá sá ra vo nat koz nak. Az ága za ti
bér ta ri fa tár gya lá sok ki egész ül het nek a bér pót lé kok mér -
té ké nek mag ha tá ro zá sá val is.

62.5. Az ÉÁKSZ-t kötõ fe lek a bér meg ál la po dást bér ta -
ri fa táb lá zat ba fog lal ják, és azt az ÉÁKSZ 3. szá mú mel lék -
le te ként tart ják nyil ván. 

62.6. Az Ága za ti Bér ta ri fa Meg ál la po dás a 6/1992.
(VI.27.) MüM ren de let alap ján össze ál lí tott be so ro lá si
rend szer fi gye lem be vé te lé vel ké szül és az egyes be so ro lá -
si ka te gó ri ák hoz tar to zó mi ni má lis sze mé lyi alap bér mér -
té ke ket ál la pít ja meg.  

62.7. A bér ta ri fa táb lá zat bér té te lei az éves mun ka rend
alap ján át la go san egy hó nap ra, il let ve (havi 174 órá val
szá mí tott) egy órá ra meg ha tá ro zott idõ bér nek fe lel meg.

62.8. Az Ága za ti Bér ta ri fa Meg ál la po dás tar tal má tól
csak új meg ál la po dás sal le het el tér ni. 

63. He lyi szin tû bér meg ál la po dás

63.1. A he lyi mun kál ta tói bér tár gya lá si ja vas lat ele mei:

- A leg ki sebb bér nagy sá ga a he lyi KSZ-ben megálla -
pított mun ka kö ri be so ro lá si ka te gó ri án ként.

- Az éves mi ni má lis át lag bér nö ve lés (kor mány ál tal elõ re
jel zett át la gos inf lá ci ós ráta fi gye lem be vé te le mel let ti) mér -
té ke, fel osz tá sá nak el vei, a be ve ze tés hez és ki fi ze tés hez
kap cso ló dó idõ pon tok.

- A sze mé lyi alap bé ren kí vü li bér ele mek fel so ro lá sa, a
tárgy évi fel hasz ná lás mód ja, össze ge és ki fi ze té sé nek idõ -
pont jai.
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63.2. Az éves bér fej lesz tés nek ré sze a mun ka vál la lót
meg il le tõ alap bér fej lesz tés és a mun kál ta tó ál tal szé les kö -
rû en dif fe ren ci ált, ösz tön zé si célú moz gó bér fel hasz ná lás.

63.3. A bér meg ál la po dást írás ba kell fog lal ni és a he lyi
KSZ ré sze ként kell nyil ván tar ta ni.

64. A bé re zés so rán al kal maz ha tó fon to sabb kereset -
elemek

64.1. A mun kál ta tók nál al kal ma zott leg gya ko ribb ke re -
set ele mek a kö vet ke zõk: alap bér, bér pót lék, bér jel le gû
moz gó bér, fel adat hoz kö tött moz gó bér, ju ta lom, pré mi um.

65. Bér pót lé kok

Ha mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bály vagy a fe lek
meg ál la po dá sa bér pót lék fi ze té sét írja elõ, an nak szá mí -
tási alap ja - el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban - a mun ka vál -
la ló sze mé lyi alap bé re. [Mt. 145. §]

65.1. Éj sza kai pót lék [Mt. 146. § (1) bek.]

- Éj sza kai mun ka vég zés ese tén a mun ka vál la lót 15%
szá za lé kos bér pót lék is meg il le ti.

65.2. Rend kí vü li mun ka pót lé ka [Mt. 147. §]

- Mun ka idõ be osz tás sze rin ti napi mun ka idõt meg ha la -
dó an, il let ve a mun ka idõ ke re ten fe lül vég zett mun ka ese tén
a pót lék mér té ke 50%.

- A mun ka idõ-be osz tás sze rin ti pi he nõ na pon vég zett
mun ka ese tén a pót lék mér té ke 100%. A pót lék mér té ke
50%, ha a mun ka vál la ló má sik pi he nõ na pot kap.

65.3. Va sár na pi mun ka pót lé ka [Mt. 149/A. § (1) bek.]

- Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa mi att ren des mun ka idõ -
nek mi nõ sü lõ va sár na pi mun ka vég zé sért a mun ka vál la lót
ren des mun ka bé rén fe lül 50%-os pót lék il le ti meg.

65.4. Ké szen lé ti és ügye le ti díj [Mt. 148. §]

- Ké szen lét ese tén a sze mé lyi alap bér húsz szá za lé ká nak 
meg fe le lõ mun ka bér jár.

- A mun kál ta tó ál tal meg ha tá ro zott he lyen el töl tött
ügye let ese tén a sze mé lyi alap bér 40%-ának meg fe le lõ
összeg jár.

- Amennyi ben a ké szen lé tet vagy ügye le tet tel je sí tõ
mun ka vál la lót az ér vény ben lévõ mun ka ren den kí vü li idõ -
ben mun ká ra ve szik igény be, a mun ka vég zés idõ tar ta má ra
a rend kí vü li mun ka vég zés sza bá lya i ra vo nat ko zó pót lék is
meg il le ti.

65.5. Mû szak pót lék 

- A mû szak pót lék ra jo go sult mun ka vál la ló ré szé re kü lön
éj sza kai pót lék nem fi zet he tõ. A mû szak pót lék mér té ke
vál tá sos mû szak ban dol go zók nál:

- Az elsõ mû szak ra (6-14 óra kö zött) mû szak pót lék nem
jár.

- Má so dik mû szak ra (14-22 óra kö zött) a mû szak tel jes
ide jé re a sze mé lyi alap bér 20%-a jár.

- Har ma dik mû szak ra (22-06 óra kö zött) a mû szak tel jes 
ide jé re a sze mé lyi alap bér 40%-a jár.

65.6. Fen ti mér té kek tõl a mun ka vál la ló ja vá ra el tér ni,
il let ve újabb pót lé ko kat meg ál la pí ta ni he lyi KSZ-ben vagy 
mun ka szer zõ dés ben le het.

66. Bel föl di ki kül de tés el szá mo lá si rend je

Ki kül de tés ese tén a jog sza bály alap ján járó költ ség té rí -
té sen túl me nõ en a mun kál ta tó kö te les a mun ka vál la ló szá -
má ra meg fi zet ni a ki kül de tés so rán fel me rü lõ szük sé ges és
iga zolt több let költ sé ge ket.  [Mt. 105. § (8) bek.]

67. Mun ka bér vé del me 

67.1. A mun ka vál la ló ré szé re járó mun ka bért utó lag, a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig kell el szá mol ni és
ki fi zet ni.

A mun ka vál la ló ré szé re mun ka bé ré rõl írás be li el szá mo -
lást kell adni. Az el szá mo lás nak olyan nak kell len nie, hogy 
a mun ka vál la ló a ki szá mí tás he lyes sé gét, va la mint a mun -
ka bér bõl való le vo ná sok jog cí mét és össze gét el len õriz ni
tud ja. [Mt. 160. §]

67.2. A mun ka vál la ló meg bí zá sa, vagy a he lyi KSZ ren -
del ke zé se ese tén a mun ka bér a mun ka vál la ló bank szám lá -
já ra utal ha tó.

68. Le vo ná sok a mun ka bér bõl

A mun ka bér bõl való le vo nás nak csak jog sza bály, vég re -
hajt ha tó ha tá ro zat vagy a mun ka vál la ló hoz zá já ru lá sa
alap ján van he lye; et tõl ér vé nye sen el tér ni nem le het.  [Mt. 
161. § (1) bek.]

A mun ka bér jog alap nél kü li ki fi ze té se ese tén, ezt a
mun ka vál la ló tól hat van na pon be lül, írás be li fel szó lí tás sal
le het vissza kö ve tel ni. [Mt. 162. § (1)]

69. Jogi ál lo mány ból vissza té rõ sze mé lyek bér meg ál la -
pí tá sa 

69.1. A jogi ál lo mány ból vissza ér ke zõk nek, to vább fog -
lal koz ta tás ese tén, a ve lük azo nos mun ka kör ben és gya -
kor la ti idõ vel ren del ke zõ mun ka vál la lók kal azo nos sze -
mé lyi alap bért kell meg ál la pí ta ni.

VIII. RÉSZ

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK

70. Ki emel ke dõ mun kát vég zõk el is me ré se

A mun ka adók nál a mun ka vál la lók ki emel ke dõ mun ká -
já nak er köl csi, anya gi és tár gyi el is me ré sé re al kal ma zott
le he tõ sé ge ket a he lyi KSZ sza bá lyoz hat ja.
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71. Törzs gár da tag ság

Az ÉÁKSZ-t alá író fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a
törzs gár da tag ság in téz mé nyét tá mo gat ják, az el is me rés
rend sze rét a he lyi KSZ sza bá lyoz hat ja.

IX. RÉSZ
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

72. Mun ka he lyi ét ke zé si jut ta tás

72.1. A mun kál ta tó ter mé szet be ni ét kez te tés hi á nyá ban, 
a min den kor ha tá lyos tör vény ben biz to sí tott havi adó men -
tes ér ték ha tá rig utal ványt vagy ét ke zé si hoz zá já ru lást ad a
mun ka vál la lók és a szak mun kás ta nu lók ré szé re.

73. Vá laszt ha tó bé ren kí vü li jut ta tá sok

73.1. A mun kál ta tó adó ked vez ménnyel ösz tön zött bé -
ren kí vü li jut ta tá so kat ad hat. Pél dá ul ön kén tes nyug díj -
pénz tár ki egé szí tõ be fi ze tés, ön kén tes egész ség biz to sí tá si
pénz tá ri tag ság és be fi ze tés, üdü lé si csekk, ét ke zési
utalvány, stb.

74. Mun ká ba já rás költ ség té rí té se

74.1. A mun ká ba já rás költ ség té rí té sé rõl meg al ko tott a
78/1993. (V. 12.) Kor mány ren de let sze rint kell el jár ni.

74.2. A ma gán sze mé lyek jö ve de lem adó já ról szó ló tör -
vény ben fog lal tak alap ján, a sa ját gép jár mû vel tör té nõ
mun ká ba já rás költ ség té rí té se cí mén adó men te sen el szá -
mol ha tó összeg ad ha tó a mun ka vál la ló ré szé re, a vo nat -
kozó sza bá lyok sze rint.

75. A mun ka vál la lók üdü lé sé nek tá mo ga tá sa

75.1. Mun kál ta tók a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít -
vány ál tal ki bo csá tott üdü lé si csekk vá sár lá sá val és a vá -
laszt ha tó bé ren kí vü li jut ta tá sok kö ré ben tar tá sá val, il let ve
üdü lõ hasz ná lat biz to sí tá sá val tá mo gat hat ják a mun ka -
válla lók csa lá dos üdü lé sét. A jut ta tás rend sze rét a he lyi
KSZ-ben kell ki dol goz ni. 

76. Biz to sí tá sok

76.1. Alá írók fon tos nak tart ják, ezért a vá laszt ha tó bé -
ren kí vü li jut ta tá sok ke re te in be lül is ösz tön zik azt, hogy a
gaz dál ko dó szer ve ze tek mun ka vál la lói mi nél ma ga sabb
arány ban ren del kez ze nek Ön kén tes Nyug díj pénz tá ri,
Egész ség pénzt ári tag ság gal, meg ta ka rí tá sok kal, il let ve
egyéb, ál la mi adó ked vez mé nyek kel tá mo ga tott biz to sí tá si
for mák kal, mely nek rend sze rét a he lyi KSZ-ben kell ki -
dol goz ni.

77. Mun kás szál lás - szál lás költ ség té rí tés

77.1. A mun ka vál la lók ré szé re szál lás költ ség té rí tés
biz to sít ha tó. En nek fel té te le i rõl a mun kál ta tó és a mun ka -
vál la ló egyé ni leg ál la po dik meg. A meg ál la po dást írás ba
kell fog lal ni. 

X. RÉSZ
EGYÉB JUTTATÁSOK

78. Szo ci á lis jut ta tá sok és kép zé si tá mo ga tá sok

78.1. A mun kál ta tó pén zü gyi leg, il let ve a szük sé ges 
esz kö zök, és le he tõ sé gek hoz zá ren de lé sé vel tá mo gat ja
mun ka vál la ló i nak kul tu rá lis, jó lé ti, egész ség ügyi szük ség -
le te i nek ki elé gí té sét, élet kö rül mé nye ik ja ví tá sát, to váb bá
mind azon tö rek vé sét, ame lyek  napi, szak mai fel ada ta ik
egy re igé nye sebb tel je sí té sé re, jo ga ik és kö te le zett sé ge ik
össz hang já nak tu da tos meg te rem té sé re irá nyul nak. 

78.2. A tá mo ga tott cé lok, jut ta tá sok köre le het:

- új szak mai is me re tek meg szer zé sé re irá nyu ló fel nõtt -
kép zés tá mo ga tá sa,

- mun ka vál la lói kép vi se let tel össze füg gõ ki adá sok,

-  szo ci á lis célú fel hasz ná lá sok (se gé lye zés, kap cso lat -
tar tás, be teg lá to ga tás, be is ko lá zá si se gély stb.).

78.3. A tárgy évi szo ci á lis jut ta tá sok ra vo nat ko zó sza bá -
lyo zást a he lyi KSZ ré sze ként kell meg ál la pí ta ni.

79. Mun ka ru ha

79.1. Ha a mun ka a ru há zat nagy mér té kû szennye zõ dé -
sé vel vagy el hasz ná ló dá sá val jár, mun kál ta tó a mun ka vál -
la ló nak (le he tõ leg emb lé má zott) mun ka ru hát kö te les biz -
to sí ta ni. 

79.2. A mun kál ta tók nál a mun ka jel le gé bõl fa ka dó an a
kö vet ke zõ szak mai fel ada tok vég zé se jár együtt a ru há zat
nagy mér té kû szennye zõ dé sé vel és el hasz ná ló dá sá val; se -
géd és be ta ní tott mun ka, szak mun ka, épí tés-mun ka he lyi és 
üze mi mû sza ki elõ ké szí tés, mû ve ze tés, ter me lés irá nyí tás.

79.3. A mun kál ta tó az elõ zõ pont ban írott fel ada tok el -
lá tá sá hoz, ki hor dá si idõ höz kö tött mun ka ru ha el lá tást biz -
to sít, amely az egyes te vé keny sé gek hez elõ írt (pl. aszfal -
tozás, bur ko lás stb.) vé dõ ru ha hasz ná la tot nem érin ti. 

79.4. A ki hor dá si idõt he lyi KSZ-ben kell meg ál la pí ta -
ni, mely nek mér té ke it a fi zi kai mun ka kö rök ese té ben
12-24 hó nap kö zött kell meg ál la pí ta ni, míg a köz vet len ter -
me lés irá nyí tó mun ka kö rök nél ez 24-36 hó nap kö zött le het.

79.5. Új on nan be lé põ mun ka vál la ló ré szé re mun ka ru hát 
a mun ká ba lé pés idõ pont já tól kez dõ dõ en kell biz to sí ta ni.

79.6. A ki lé põ mun ka vál la ló a ki hor dás ra át vett mun ka -
ru ha el len ér té két - a hát ra lé võ ki hor dá si idõ vel ará nyos
kis ke res ke del mi árát - meg té rí te ni tar to zik.

79.7. A mun ka ru ha jut ta tás jel le gé rõl, a ru ha fé le sé gek -
rõl, és mennyi sé gé nek fel adat kör ön kén ti meg ha tá ro zá sá -
ról, a ki hor dá si idõ mér té ké rõl a he lyi KSZ-ben le het meg -
ál la pod ni.

80. A mun ka he lyi szo ci á lis lé te sít mé nyek

80.1. Az épí té si mun ka he lye ken és az épí té si fo lya ma -
tok so rán meg va ló sí tan dó mi ni má lis mun ka vé del mi kö ve -
tel mé nyek rõl szó ló 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együt tes 

3. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 181



ren de let ér tel mé ben az épí té si mun ka he lyek fel vo nu lá si és
üze mi szo ci á lis lé te sít mé nye i re (pl. öl töz kö dés, tisz tál ko -
dás) vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell be tar ta ni, ezen kí vül
biz to sí ta ni kell a vé dõ ital hoz ju tás fel té te le it is. 

XI. RÉSZ
KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK

Az ÉÁKSZ a mun ka vi szonnyal össze füg gés ben ke let -
ke zõ ká rok meg té rí té sé re vo nat ko zó anya gi és el já rá si sza -
bá lyok rend jét az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg;

81. A mun ka vál la ló ál tal oko zott ká rok

A mun ka vál la ló a mun ka vi szo nyá ból ere dõ kö te le zett -
sé gé nek vét kes meg sze gé sé vel oko zott ká rért kár té rí té si fe -
le lõs ség gel tar to zik. [Mt. 166. § (1) bek.]

A mun ka vál la ló vét kes sé gét, a kár be kö vet kez tét, il let ve
mér té két, va la mint az oko za ti össze füg gést a mun kál ta tó nak
kell bi zo nyí ta nia.  [Mt. 166. § (2) bek.]

Gon dat lan kár oko zás ese tén a kár té rí tés mér té ke a
mun ka vál la ló egy ha vi át lag ke re se té nek öt ven szá za lé kát
nem ha lad hat ja meg. [Mt. 167. § (1) bek.] 

Szán dé kos kár oko zás ese tén a mun ka vál la ló a tel jes
kárt kö te les meg té rí te ni. [Mt. 168. §]

A mun ka vál la ló vét kes sé gé re te kin tet nél kül a tel jes kárt 
kö te les meg té rí te ni a vissza szol gál ta tá si vagy el szá mo lá si
kö te le zett ség gel át vett olyan dol gok ban be kö vet ke zett
hiány ese tén, ame lye ket ál lan dó an õri zet ben tart, ki zá ró -
la go san hasz nál vagy ke zel. [Mt. 169. § (1) bek.]

A lel tár hi á nyért a lel tár fe le lõs sé gi meg ál la po dást kö tött
mun ka vál la ló vét kes sé gé re te kin tet nél kül fe le lõs ség gel tar -
to zik. [Mt. 170. § (1) bek.]

Ha a kárt töb ben együt te sen okoz ták, vét kes sé gük, a
meg õr zés re át adott dol gok ban be kö vet ke zett hi ány ese -
tén pe dig mun ka bé rük ará nyá ban fe lel nek. [Mt. 171. §
(1) bek.]

Amennyi ben a kárt töb ben szán dé ko san okoz ták, egye -
tem le ges kö te le zés nek van he lye. [Mt. 171. § (2) bek.]

82. A mun ka vál la ló ál tal oko zott ká rok ra vo nat ko zó el -
já rá si sza bá lyok

82.1. A mun kál ta tó a mun ka vál la ló ál tal oko zott ká rok
meg té rí té sé re a mun ka vál la lót köz vet le nül kö te lez he ti, ha
a kár té rí tés mér té ke a 250 000 fo rin tot nem ha lad ja meg.

82.2. A mun kál ta tó kár té rí té si ha tá ro za tát írás ban kell a
mun ka vál la ló val kö zöl ni. A kár té rí té si ha tá ro zat meg ho -
za ta la elõtt a mun ka vál la lót sze mé lye sen meg kell hall gat -
ni, és az eset összes kö rül mé nye it rög zí tõ jegy zõ köny vet
kell fel ven ni. 

82.3. A kár té rí té si el já rás so rán a mun ka vál la ló sze mé -
lye sen vagy kép vi se lõ je út ján jár hat el. A kép vi se lõ le het a

kár té rí té si el já rás so rán a mun kál ta tó nál mû kö dõ ér dek vé -
del mi, ér dek kép vi se le ti szer ve zet is.

82.4. A kár té rí té si el já rást a kárt oko zó mun ka vál la ló fe -
lett mun kál ta tói jog kört gya kor ló szer ve ze ti egy ség ve ze tõ
foly tat hat ja le.

82.5. A mun kál ta tó a 250 000 fo rint ér ték ha tárt meg ha -
la dó kár té rí té si igé nye it a mun ka vál la ló val szem ben a
mun ka ügyi bí ró ság elõtt ér vé nye sít he ti. 

82.6. A kár té rí té si el já rás so rán meg kell ha tá roz ni a
mun ka vál la ló vét kes sé gé nek fo kát és mér té két, va la mint a
ke let ke zett kárt.

A kár össze gé nek meg ha tá ro zá sá nál:

a) a meg ron gált do log ki ja ví tás ra for dí tott ki adást - ide -
ért ve az üzem vi te li költ sé get is - és a ki ja ví tás el le né re még
fenn ma ra dó eset le ges ér ték csök ke nés mér té két;

b) ha a do log meg sem mi sült vagy hasz nál ha tat lan ná
vált, il let ve, ha nincs meg, a kár a kár oko zás idõ pontjában
ér vé nyes fo gyasz tói árat kell - az avu lás ra is te kin tet tel - fi -
gye lem be ven ni. [Mt. 172. § (1) bek.]

82.7. A kár té rí té si ha tá ro zat ban ren del kez ni kell a kár -
té rí té si összeg meg fi ze té sé nek ide jé rõl és mód já ról.
Abban az eset ben, ha a mun ka vál la ló a tel jes kár té rí té si
összeg egy összeg ben tör té nõ meg fi ze té sé re nem ké pes,
mér le ge lé si jog kör ben a meg fi ze tés re rész let fi ze tés en ge -
dé lyez he tõ.

82.8. A kár té rí té si ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ
15 na pon be lül a mun ka vál la ló a mun ka ügyi bí ró ság nál
jog vi tát kez de mé nyez het, ez a vég re haj tás te kin te té ben
ha lasz tó ha tá lyú. E tény re a kár té rí té si ha tá ro zat ban a
mun ka vál la lót ki kell ok tat ni.

83. A mun kál ta tó ál tal oko zott ká rok

A mun kál ta tó a mun ka vál la ló nak mun ka vi szo nyá val
össze füg gés ben oko zott ká rért vét kes ség re te kin tet nél kül,
tel jes mér ték ben fe lel. [Mt. 174. § (1) bek.]

Men te sül a mun kál ta tó a fe le lõs ség alól, ha bi zo nyít ja,
hogy a kárt mû kö dé si kö rén kí vül esõ el há rít ha tat lan ok
vagy ki zá ró lag a ká ro sult el há rít ha tat lan ma ga tar tá sa
okoz ta.  [Mt. 174. § (2) bek.]

Nem kell meg té rí te ni a kár nak azt a ré szét, ame lyet a
mun ka vál la ló vét kes ma ga tar tá sa idé zett elõ. [Mt. 174. §
(3) bek.]

A mun kál ta tó elõ ír hat ja a mun ka hely re be vitt dol gok
meg õr zõ ben (öl tö zõ ben) való el he lye zé sét, il let ve a be vi tel
be je len té sét. A mun ká ba já rás hoz, il let ve a mun ka vég zés -
hez nem szük sé ges dol gok be vi te lét a mun kál ta tó meg til -
tat hat ja, kor lá toz hat ja, vagy fel té tel hez köt he ti. Ha a mun -
ka vál la ló az elõ írt sza bá lyo kat meg sze gi, a be kö vet ke zett
ká rért a mun kál ta tó csak szán dé kos kár oko zá sa ese tén
felel.  [Mt. 176. § (2) bek.]

83.1. A mun kál ta tó kár té rí té si fe le lõs sé gét he lyi KSZ-ben
kell sza bá lyoz ni.
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84. A mun kál ta tó ál tal oko zott ká rok ra vo nat ko zó el já -
rá si sza bá lyok

84.1. A mun kál ta tó a ke let ke zett kár tu do má sá ra ju tá sá tól 
szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a mun ka vál la ló fi gyel mét
fel hív ni kár té rí té si igé nyé nek elõ ter jesz té sé re.

84.2. A kár té rí té si igény hez a mun ka vál la ló nak mel lé kel -
nie kell a kár összeg sze rû sé gé nek bi zo nyí tá sá ra al kal mas
ira to kat is. 

84.3. A kár té rí té si igény be je len tés re a mun kál ta tói jog -
kör gya kor ló ja 15 na pon be lül kö te les in dok lás sal el lá tott
írás be li vá laszt adni.

84.4. A mun kál ta tó kö te les meg té rí te ni a dol go zó:

- do lo gi ká rát,

- el ma radt jö ve del mét,

- a kár oko zás sal össze füg gés ben fel me rült in do kolt
költ sé ge it,

- nem va gyo ni ká rát.

84.5. A kár té rí tés összeg sze rû sé gé nek meg ha tá ro zá sa
so rán az Mt. 178-183. §-ai ban írt sza bá lyo kat kü lö nös te -
kin tet tel fi gye lem be kell ven ni. Ha a kárt üze mi bal eset
okoz ta, be kell sze rez ni a mun ka vé del mi fel ada to kat el lá tó 
szerv vé le mé nyét is.

84.6. A kár té rí té si igé nyek el bí rá lá sa so rán a mun kál ta tói
jog kört gya kor ló ve ze tõ nek mél tá nyo san kell el jár nia.

84.7. A mun kál ta tó írás be li vá la szá ban el is mert kár té rí -
té si összeg egy összeg ben tör té nõ ki fi ze té sé rõl a mun kál -
ta tó a kö vet ke zõ bér fi ze té si na pon gon dos ko dik. A mun -
kál ta tó ál tal el nem is mert kár té rí té si igé nyé nek ér vé nye sí -
té sét a mun ka vál la ló a mun ka ügyi bí ró ság elõtt kez de mé -
nyez he ti.

84.8. A Kár té rí té si Sza bály za tot az Mt. és az ÉÁKSZ fi -
gye lem be vé te lé vel a he lyi KSZ el té rõ en is  sza bá lyoz hat ja, 
amennyi ben a mun ka vál la lók ra ked ve zõbb sza bá lyo kat ál -
la pít meg.

XII. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

85. In téz ke dé sek, meg ál la po dá sok, jog nyi lat ko za tok
írás ba fog la lá sa

85.1. A kö vet ke zõ nyi lat ko za to kat kell írás ba fog lal ni
és an nak egy - a mun ka vál la ló ra vo nat ko zó mun ka vi -
szonnyal kap cso la tos - pél dá nyát a mun ka vál la ló il let ve
ér te lem sze rû en az ér de kelt fél ré szé re át kell adni.

- Va la mely meg ál la po dás meg tá ma dá sát.
- Mun ka kör be nem tar to zó mun ka vég zés el ren de lé sét,

dí ja zá sát.
- A mun ka szer zõ dést, an nak mó do sí tá sát.
- Az ál lan dó mun ka he lyen kí vü li mun ka vég zést.
- A más mun kál ta tó hoz való ki ren de lést.
- Bel- és kül szol gá la ti ki ren de lést.
- Mun ka vi szony meg szün te té sét és ez zel össze füg gõ

elõ ze tes tá jé koz ta tást.

- Mun ka vi szony iga zo lást.
- Hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek meg ál la pí tá sát.
- Ta nul má nyi szer zõ dést.
- Rend kí vü li mun ka vég zés re kö te le zést.
- Nor mák, tel je sít mény kö ve tel mé nyek köz zé té te lét.
- Ké szen lét, ügye let, pi he nõ na pon vég zett mun ka el ren -

de lé sét. 
- Mun ka bér el szá mo lá sát.
- Té ves mun ka bér ki fi ze tés el szá mo lá sát.
- Tar to zás meg té rí té sé vel kap cso la tos nyi lat ko za to kat.
- Szer zõ dé ses vita, egyez te té si jegy zõ köny vet.
- Egyez te tés ered mé nyét, dön tõ bí ró fel ké ré sét.
- Köz ve tí tõ fel ké ré sét.
- Egyé ni mun ka ügyi jog vi ta kez de mé nye zé sét, egyez te -

té sét.
- Jog or vos la ti el já rást.
- Szál lás költ ség té rí té sé re vo nat ko zó egye di meg ál la -

podást.
- Bér meg ál la po dást, szo ci á lis jut ta tá sok éves ke re té nek, 

il let ve az el já rás el ve i nek meg ha tá ro zá sát. 
- Ki fo gást és kap cso ló dó nyi lat ko za to kat.
- A mun ka vi szony lé te sí té sé re, mó do sí tá sá ra és meg -

szün te té sé re vo nat ko zó bár mely nyi lat ko za tot.
- Lé nye ges kö te le zett ség sze gés re vo nat ko zó fi gyel mez -

te tést.
- El té rõ mun ka rend, mun ka idõ ke ret al kal ma zá sát.

86. Az ÉÁKSZ mel lék le tei

1. A mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek hez tar to zó és az
ÉÁKSZ meg kö té sé re fel ha tal ma zást adó mun kál ta tók
lis tá ja

2. Fel so ro lás ar ról, hogy az ÉÁKSZ-t alá író mun kál ta tói 
ér dek kép vi se le tek jel lem zõ en mely TEÁOR te rü le te ken
fej tik ki te vé keny sé gü ket

3. Épí tõ ipa ri Ága za ti Bér ta ri fa meg ál la po dás

4. Ágaza ti szin tû éves (idény mun ka rend) mun ka idõ -
keret „min ta”,

5. Az el já rás mun ka jo gi jog utód lás ese tén.

Je len ÉÁKSZ a mi nisz te ri ki ter jesz tés hi va ta los lap ban
tör té nõ köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba. 

     Mun kál ta tói ol dal                      Mun ka vál la lói ol dal 
          kép vi se lõi:                                    kép vi se lõi:

     Tol nay Ti bor s. k.,                    Csor vá si Jó zsef s. k.,
              ÉVOSZ                                              ÉFÉDOSZSZ
                    el nök                                                     el nök

     Von nák Sán dor s. k.,               Harth Ta más s. k.,
          IPOSZ Épí tõ ipa ri Kis-                                      ÉTSZOSZ 
és Kö zép vál lal ko zá sok Szö vet sé ge                                el nök
                      el nök                                                   

Glá ser Ta más s.k.,
VOSZ Épí tõ ipa ri Ta go zat

el nök
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1. szá mú mel lék let az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés hez

A mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek hez tar to zó 
és az ÉÁKSZ meg kö té sé re fel ha tal ma zást adó

munkáltatók listája

Törzs szám Mun kál ta tó meg ne ve zé se

10243080 „AGORA” Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

28714503 2L Pro jekt Be ru há zá si Szer ve zõ, Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.

62190873 Ács Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Solt

44066305 Ács Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Du na föld vár

43964341 Ács Lász ló né egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

11898872 Adep tus Mér nö ki, Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Rt.

10838813 ÁJK-SATEC Elekt ro ni kai Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10698284 AKUTERM Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

10354032 ALBA-PLAN Fõ vál lal ko zó és In gat lan fej lesz tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

10516599 ALISCA BAU Épí tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

41431467 Al má si Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

11292135 ALPISZIG 97 Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10564901 AMS Épí tõ ipa ri, Sze re lõ ipa ri, ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

50800537 And rás Já nos egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

10265372 ANTIK-METÁL Fém fel dol go zó Kft.

12256899 ARCADOM Épí tõ ipa ri Rt.

10811076 ARCHITEKTON Épí tõ és Mû em lék fel újí tó Rt.

10478464 ASA Épí tõ ipa ri Kft.

46315210 Ba bi rák Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Bes nyõ

46419912 Ba bi rák Ti bor egyé ni vál lal ko zó, Bes nyõ

21084829 Bács ka-Re no va Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.

64172897 Bag di Gyu la egyé ni vál lal ko zó, Gyál

43893230 Bagó Gá bor egyé ni vál lal ko zó, Du na egy há za

53801520 Bagó Gyu la egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

43603462 Baj nok Fe renc egyé ni vál lal ko zó, Solt

28507565 BAJOR-BAU Épí tõ és Sze re lõ Bt.

11933186 BA-KO Épí tõ-, és Sze re lõ ipa ri Kft.

54241015 Ba ko nyi Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton ud va ri

46136679 Ba kos Gá bor egyé ni vál lal ko zó, Er csi

10939921 BARALDECO Kör nye zet vé del mi és Hul la dék hasz no sí tó Kft.

11157261 BAU-HAUS 3000 Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10770742 BAU-INGENIEUR Épí tõ ipa ri Kft.

10494729 BAUKER Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

11095093 BAUPROFIL-SZEGED Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

11273217 BAURET Sze re lõ ipa ri Kft.
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11853565 BAURING 2000. Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

11021924 BAUSTAR Épí tõ ipa ri, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

11886785 BAU-SZOLG ‘99 Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

11009948 BAYER CENTER Épí tõ ipa ri Kft.

10566295 BC-CONTRACT Vál lal ko zó Kft.

51625151 Bé csi J. At ti la egyé ni vál lal ko zó, Nyír bá tor

11763495 BEDÕ FA-HÁZ Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

11047100 Bé kés me gyei Ál ta lá nos Épí tõ ipa ri és Vál lal ko zá si Rt.

71245256 Ben cze Já nos egyé ni vál lal ko zó, Solt

5434449 Ben gó Mi hály egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

10821006 Be ton ba u er 2000 In gat lan for gal ma zá si Épí tõ ipa ri Ex port Kft.

10644883 BETONPLASZTIKA Be ton szer ke ze tek Hely re ál lí tá sát Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Kft.

10924666 BETONÚT Szol gál ta tó és Épí tõ ipa ri Rt.

20485533 BEVONAT Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.

40047306 Bi czó Ele mér egyé ni vál lal ko zó

54277544 Bi csák Zol tán egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton szõ lõs

10447648 BIEN ZENKER HAUSBAU Hun gá ria Épí tõ ipa ri Kft.

13401171 BILFINGER BERGER Hun gá ria Kft.

11073024 B-INDUCOOP Ipa ri Vál lal ko zá si Kft.

43966525 Bíró Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Solt

46005382 Bíró Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Du na új vá ros

21302077 BOBÉP Bo gá csi Bel sõ épí té sze ti Ke res ke del mi Bt.

44101657 Bo gár Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Solt

43009734 Bo kor Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Sellye

54019823 Boór Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

53896636 Bors Já nos egyé ni vál lal ko zó, Aszó fõ

11582412 BORSODELEKTRO Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11001940 BPA Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

8549556 BRUMA Ke res ke del mi Szol gál ta tó és Gyár tó Bt.

43011759 Bufa Nán dor egyé ni vál lal ko zó, Sellye

12639067 COMPLEX MONTAGE’ 98 Szol gál ta tó Kft.

10594427 CONNECT Ipa ri Kft.

11991872 CONSTRUCO Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

12372924 Const ru ma Hõ szi ge te lõ Kft.

10837166 CONTACTRADE ke res ke del mi Kft.

10975954 CONTAINEX Hun gá ria Ke res ke del mi Kft.

10762398 CONTEC Épí tõ gép ipa ri Rt.

23668878 CSABRO-BAU Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt.

21017953 CSANCSA Ár nyé ko lás tech ni kai Szol gál ta tó Bt.

43272105 Cser hal mi Zol tán egyé ni vál lal ko zó, Pécs
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63861989 Cser tõ Krisz ti án egyé ni vál lal ko zó, Solt

10679050 CSÕSZER Be ren de zé se ket Sze re lõ Rt.

12121591 CSÖSZER VILL Vil lany sze re lõ ipa ri Kft.

13105909 D & K Mér nö ki Ta nács adó és Ke res ke del mi Kft.

61830239 Dá vid Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Solt

58404393 Deák Kál mán egyé ni vál lal ko zó, Mély kút

11142463 Deb re ce ni Épí tõ, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Rt.

11095017 DÉLÉPITÕ Épí tõ és Sze re lõ Rt.

53897840 Deli Gyu la egyé ni vál lal ko zó, He rend

10458112 DUNA-ÉPSZER Rt.

11923462 Du na men ti Épí tõ, Ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

12067503 EMJ-BAU Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

53879851 Eõry La jos egyé ni vál lal ko zó, Veszp rém

12181959 EPER-ÉPSZER Épí tõ ipa ri, Szak ipa ri, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

11392259 ÉPÍTÉSZMESTER Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Rt.

11266101 Épí tõ- és Épü let kar ban tar tó Rt.

11574855 ÉPÍTÕCENTER Ke res ke del mi és In gat lan ke ze lõ Kft.

12610008 ÉPSZER Épí tõ- és Sze re lõ ipa ri Rt.

21572919 Ép-szer-szig Épí tõ, Szi ge te lõ Bt.

10783115 Érdi Épí tõ Rt.

11867427 EU-BAU Épí tõ Fõ vál lal ko zó, Ki vi te le zõ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11111465 EUCORO BAU Ke res ke del mi és Épü let gé pé sze ti Sze re lõ Kft.

11597454 EUROÉP ‘2000 Épí té si és Sze re lé si Kft.

10986349 EURO-H-BAU Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

12853276 EUROMONT Kft.

10445354 EURO-MONTEX Vál lal ko zás és Ke res ke del mi Kft.

10759190 Eu ró pai Épí tõ Rt.

10488456 EUROTREP Vál lal ko zá si, Ke res ke del mi Kft.

10558346 EXEDRA Ki vi te le zõ, Ter ve zõ Kft.

22109516 EXPRESS-BUILD Bt.

10670044 F + F Épí tõ, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

10892172 FABER ÉS TÁRSA Épí té si Sze re lé si és Ke res ke del mi Kft.

10413283 FAKON Vál lal ko zá si Kft.

10623891 FALTEC Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

61393303 Far kas Béla egyé ni vál lal ko zó, Solt

10742417 FARKAS ÉS GOMOLA Szak ipa ri, Kül- és Bel ke res ke del mi Kft.

40118943 Far kas Ká roly egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

63952177 Fe hér Mi hály egyé ni vál lal ko zó, Solt

44054122 Fe hér Szi lárd egyé ni vál lal ko zó, Hel vé cia

11105862 FEJÉRDUNA-ÉP Épí tõ ipa ri Kft.
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45857674 Tö rök Já nos egyé ni vál lal ko zó, Fél egy há za 

13079404 FÉLSZIGET II. Kft.

12176003 FÉMMUNKÁS Alu szer ke ze ti Kft.

53914866 Feny ve si György egyé ni vál lal ko zó, Gyu la fi rá tót

11783819 Fe renc vá ro si Bér le mény üze mel te tõ Kft.

11024817 FEROBIND Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11121426 FERTÖDI Épí tõ és Szol gál ta tó Rt.

62297530 Fo dor At ti la egyé ni vál lal ko zó, Solt

11107235 FODOR ÉS MOLNÁR Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

11170035 FORINVEST 93 Ex port-Im port Épí té si és Ke res ke del mi Kft.

10706398 Fõ vá ro si Épí tõ Rt.

12335471 FRANK-BAU Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és In gat lan for gal ma zá si Kft.

52613892 Frei Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Szek szárd

11233053 FRÍZ BAU Épí tõ és Szol gál ta tó Kft.

10358029 FRONTAL In ter mon ta ge Kft.

10801761 FTV Geo tech ni kai, Ge o dé zi ai és Kör nye zet vé del mi Rt.

43632671 Fürj Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Solt

11327361 FÜTESZ Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

61387683 Gá bo rik Jenõ Zol tán egyé ni vál lal ko zó, Du na egy há za

22198925 Gál és Tár sa Bt. 

11206303 GÉGÁZ Fû tés tech ni kai Kft.

53818708 Ge isz ler Imre egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

10516991 GEO+BAU Épí tõ ipa ri Fõ vál lal ko zó, Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Kft.

10506387 GEOSAURUS Épí tõ, Szol gál ta tó és Kör nye zet vé del mi Kft.

11475945 GER-DACH Mér nök Épí tõ ipa ri, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

10729227 GÉV-HUNIBER Épí tõ ipa ri Kft.

21152377 GIPSZES Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt.

12537635 GLOBÁL BAU 2000 Kft.

47011476 Gön döcs At ti la egyé ni vál lal ko zó, Lövõ

11892577 GROPIUS Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Rt.

44226190 Gya ra ki Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Me zõ be rény

51231976 Gyõ ri Imre egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

20652441 GYUKE 2000 Ár nyé ko lás tech ni kai, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.

43982440 Haks tol Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Solt

11039196 HALASBAU Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

11424918 HALAS-HAUS Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11060730 HALBO MCE Ter ve zõ és Fõ vál lal ko zó Kft.

10737640 HAMIX Épí tõ és Szol gál ta tó Kft.

20892142 HANZER Ke res ke del mi, Szol gál ta tó Bt.

12354052 HARCON Épí tõ és Sze re lõ Rt.
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10405303 HATTYU Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

53878788 He i zer Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

56102064 Her czegh Béla egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

12725023 HERNÁD DUÓ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10623293 HÉROSZ Épí tõ ipa ri Rt.

10845462 Híd épí tõ Rt.

21960868 HOCHTIEF Const ruc ti on AG Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe

10528954 HOLOÉDER Mér nö ki Épí tõ Fõ vál lal ko zó és Ipa ri Kft.

71303011 Hor váth Gá bor egyé ni vál lal ko zó, Solt

45961272 Hor váth Já nos egyé ni vál lal ko zó, Szen tes

46024949 Hor váth Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Elõ szál lás

10353880 Hõ szi ge te lõ, Üveg gyár tó és Szol gál ta tó Kft.

11776246 HPQ Épí tõ ipa ri és Mi nõ ség biz to sí tá si Ta nács adó Kft.

11390446 HUDÁK-BAU Ter ve zõ, Épí tõ, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

20324744 HUNGAROBAU ‘99 Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.

12650925 HUPKA Épí tõ-Sze re lõ Kft.

10410084 HÜNNEBECK HUNGARIA Ke res ke del mi és Köl csön zõ Kft.

22141129 IDEAL-BAU 2005 Bt.

53928728 Ifj. Schal bert Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Hi deg kút

10753077 IMC Ipa ri, Sze re lõ, Ta nács adó Kft.

11386821 IMMOBILIA-BAU Ipa ri Ke res ke del mi és Szer ve zõ Kft.

13149411 IMONTEC Kft.

11817161 IMV Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

11125891 INTEGRÁL-HEXA Ma gas épí tõ ipa ri és Fõ vál lal ko zói Rt.

10187605 INTERBAU Épí tõ ipa ri Kft.

10251788 INTERCONTOR Ke res ke del mi és Ipa ri Kft.

13256177 INTEREURO 3 Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

12162213 INTERMEDIER Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

12135886 ISOWELT-LINE Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10820029 IT-DEJM Épí tõ, Sze re lõ és Szol gál ta tó Kft.

11884051 IZO-THERM-SYSTEM Épí tõ ipa ri Kft.

11180890 IZSO ÉS TÁRSA Ter ve zõ, Épí tõ és Szol gál ta tó Kft.

43936920 Ja kab Gusz táv egyé ni vál lal ko zó, Solt

10844344 JAN-DI Fõ vál lal ko zó, Épí tõ, Szol gál ta tó, Ke res ke del mi Kft.

53828020 Jani Ká roly egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

10627242 K + T Ki vi te le zõ, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

11837640 K+K ‘99 Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó Kft.

10234037 KAEFER Épí tõ ipa ri Kft.

46634555 Kar ner Pé ter egyé ni vál lal ko zó, Sop ron

71237778 Ka sos Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Kecs ke mét
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53830375 Ka u ker Mi hály egyé ni vál lal ko zó, Hárs kút

11653042 K-CORP Szol gál ta tó Kft.

12835579 KEHL Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

10720170 KEMLER ALPIN-BAU Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

46073613 Ker ci Kris tóf egyé ni vál lal ko zó, Du na új vá ros

10248023 KERINFORG Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft.

63822537 Ker kus ka Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Du na új vá ros

46461270 Ker tész Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Du na új vá ros

46096023 Ke ve vá ri Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Er csi

11149422 KEVIÉP Ke let ma gyar or szá gi Vál lal ko zá si, Épi tõ ipa ri és Kft.

43376553 Kin cses Bo tond egyé ni vál lal ko zó

63491799 Kis Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Kecs ke mét

11007025 KISÉPTERV Épü let-Köz mû Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Kft.

11124728 KISS BVM Ipa ri, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

10401952 KISS Kü lön le ges Ipa ri-, Sport bur ko la to kat és Szi ge te lé se ket Épí tõ Kft.

41723351 Kiss Zol tán egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

12685776 KIVING In gat lan gaz dál ko dó és Be ru há zás szer ve zõ Kft.

10556612 KKR Ipa ri, Ke res ke del mi- és Szol gál ta tó Kft.

12179329 KLEIN Mû sza ki Ke res ke del mi Kft.

11125619 KOBER In gat lan for gal ma zó Gé pé sze ti és Ke res ke del mi Kft.

40258881 Kol la rik Ká roly egyé ni vál lal ko zó, Gyál

10734180 KOLLEKTORBAU Ke res ke del mi és Mû sza ki Vál lal ko zá sok Kft.

11145758 KORRTECH Épü let gé pé sze ti Ki vi te le zõ Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

50496347 Kósa Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Gyál

11931892 KOVÁCS ÉS TÁRSA Ke res ke del mi Kft.

12630226 KOVÁCS-REISZIG Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

54210574 Koz ma Csa ba egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

24513623 KOZMA Épí té si Szak ipa ri Ki vi te le zõ Vil lany sze re lõ Szol gál ta tó Bt.

11225331 Kõ olaj ve ze ték épí tõ Rt.

62782579 Krepsz Sán dor egyé ni vál lal ko zó, Solt

11274304 KRUPATECHNIKA Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

43047123 Ku dar Já nos egyé ni vál lal ko zó, Bog dá sa

27224188 KUGLER-NYÍRÕ Bt.

13443462 KUN-ÉP-BAU Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

40651277 Ku ruzs Já nos egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

11169633 L.E.SZ. Ipa ri és Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10738902 La kás kar ban tar tó Ke res ke del mi és Épí tõ ipa ri Kft.

12764073 LAKI Épü let szob rász Rt.

20669895 LAM-BÁR Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó Bt.

12896543 LAMELLA ‘95 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
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12581593 LANZO Ká bel sze re lé si és Épü let gé pé sze ti Kft.

10749627 LÁR-SZIG Épí tõ, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10209877 LARUS HOLDING Mo dul Épü let rend sze re ket Gyár tó Kft.

10278051 LAUTEC Vál lal ko zá si Kft.

63951633 Lá zár Mar cell egyé ni vál lal ko zó, Solt

61387559 Lá zár Sán dor egyé ni vál lal ko zó, Du na ve cse

45451450 Lé nárt Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Szen tes

43823392 Len csés Sán dor egyé ni vál lal ko zó, Solt

43668399 Len gyel Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Bá csal más

21177930 LÉNIA-Z Ki vi te le zõ és Szol gál ta tó Bt.

11383990 LETSZ Ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11548618 LIFTUNIO Ter ve zõ és Szol gál ta tó Kft.

10402881 LINDNER Bu da pest Kft.

10805435 LOGITRON Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

43669077 Lóki Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Solt

62483861 Lo rá ti Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Du na új vá ros

53840673 Lõ wen ber ger Pé ter egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

54264724 Lõ wen ber ger Zol tán egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

10515433 MAGNUS MÜLLER Épí tõ ipa ri Kft.

10759358 MAGYAR Épí tõ Rt.

12695043 MAGYAR VAKOLAT Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

13477493 MARKILUX HUNGARY Kft.

12902466 MÁRTON Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

53841911 Mar ton Já nos egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton ud va ri

10930252 MASZER Ma gyar Épü let sze re lõ Rt.

11521675 MAURER Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10498194 MAVE Kulcs ra kész Épí tõ és Szol gál ta tó Kft.

10369177 MEGASZER Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

10970887 MÉLYÉPÍTÕ BUDAPEST, Épí tõ ipa ri, Ki vi te le zõ, Be ru há zó és Ter ve zõ Kft.

10825309 MÉLY-VIZ-BAU „2001” Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

12989513 MENOR-2001 Kft.

11375869 MERIDIAN-BAJA Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi Kft.

10458466 MERKBAU Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

50861329 Mé szá ros Imre egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

51042381 Mé szá ros-Pa ja lics Alan egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

11270795 METRO Épí tõ ipa ri, Gé pé sze ti és Szál lí tá si Rt.

10436507 MINÕSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10381603 MODINVEST Kft.

10811423 MODULOR Épí tõ ipa ri és Ter ve zõ Kft.

11111221 MOLNÁR Acél szer ke zet gyár tó és Ki vi te le zõ Rt.
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47849893 MOLNÁR Ár nyé ko lás tech ni ka

12550791 MOLNÁR ÉS TÁRSA Vil la mos ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11262671 MONT Sze re lõ és Vál lal ko zó Kft.

10265781 MONTAVIA Ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

12582068 MONTÁZS Sze re lõ ipa ri Rt.

12236774 MOTA-ENGIL HUNGÁRIA Be ru há zá si és Épí tõ ipa ri Rt.

10407570 MP Sys tem Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

40351788 Mrá zik Csa ba egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

45576663 Mu csi Fe renc egyé ni vál lal ko zó, Kis te lek

10464564 MULTI Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

61877445 Nagy Ró bert egyé ni vál lal ko zó

53847278 Nagy Sán dor egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

44255598 Nagy Sán dor egyé ni vál lal ko zó, Me zõ be rény

11365901 NAVILL Sze re lõ és Szol gál ta tó Kft.

40367044 Nav ra til Vil mos egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

10947935 NEBRASKA-HÁZ Épí té si Kft.

11893640 NEMES-PLUSZ 2000 Épí tõ ipa ri Kft.

44026330 Né meth Ár pád egyé ni vál lal ko zó, Solt

41344534 Né meth Géza egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

13116363 Né meth Vil la mos sá gi Kft.

11448783 NEPTUN-BAU Ma gas-és Mély épí tõ ipa ri Rt.

11581480 NEPTUN-HUNGÁRIA Szál lo dai Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

43682937 Nin cse vics György egyé ni vál lal ko zó, Bá csal más

10488425 NORD Ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

12312683 NOVAMONT Épí tõ-Sze re lõ Kft.

10490165 NYAK-ÉP Épí tõ ipa ri Szol gál ta tó Kft.

10424290 OBUDA-UJLAK Be ru há zás szer ve zõ és Fõ vál lal ko zó Kft.

71301734 Oláh Já nos egyé ni vál lal ko zó, Solt

50307539 Orosz And rás egyé ni vál lal ko zó, Gyál

44038764 Orosz Sza bolcs egyé ni vál lal ko zó, Csi ké ria

13442855 OSZTRÁK KÉSZHÁZ Kft.

10495122 OTP Be fek te té si, In gat lan for gal ma zá si és Va gyon ke ze lõ Rt.

44144704 Õrsi Ist ván egyé ni vál lal ko zó, Solt

10645671 ÖT TÁRS Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi Szol gál ta tó Kft.

12772362 P és Tár sa Ház épí tõ, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10662896 PÁL Épí té si, Mér nö ki és Ke res ke del mi Kft.

64223096 Pál fi Mi hály egyé ni vál lal ko zó, Solt

12509836 PALMEX Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

04762008 PANABLOK 100 Ltd.

10630512 PANEN Vál lal ko zá si és Ke res ke del mi Kft.
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52639504 Pan ko vics Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Bá ta szék

12803549 Pan non Be ru há zó In gat lan for gal ma zó, Be ru há zó Ke res ke del mi Kft.

10482089 PANNONBAU-BUDAPEST Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

10543256 PANNON-FREYSSINET Fõ vál lal ko zó Kft.

13512257 PANNON-NÁD Kft.

11120896 PANNON-TEAM Épí tõ ipa ri Fõ vál lal ko zó és Ki vi te le zõ Kft.

10832790 PANNONVIA Kft.

10220474 PANNON-WOLF Épí tõ ipa ri Kft.

10335248 PARADOR Ke res ke del mi Kft.

11182139 PÁR-BAU Ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

10951330 PAR-TI Épí tõ ipa ri és Vál lal ko zá si Kft.

61393406 Pék Zsolt egyé ni vál lal ko zó, Du na föld vár

44194541 Per sócz ki Zol tán egyé ni vál lal ko zó, Solt

40403531 Petõ Gá bor egyé ni vál lal ko zó, Bu da pest

63040427 Pet ro vics Sán dor egyé ni vál lal ko zó, Solt

58402023 Pi e czar ka Mi hály egyé ni vál lal ko zó, Solt

10555075 PILLÉR 21 Épí tõ és Fõ vál lal ko zó Kft.

27243903 POHLEN-DACH Hun gá ria Bt.

51604080 Po lyák Já nos egyé ni vál lal ko zó, Nyír csá szá ri

10300473 POLYPUR Mû a nyag fel dol go zó és Szol gál ta tó Kft.

10929166 PORR ‘BUDAPEST’ Épí té si Kft.

10590760 PP ÉPÍTÕ Kft.

12127834 PPM Épí tõ és Szol gál ta tó Kft.

20761082 PREDEX Bt.

10334182 PRODUKT Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

12037070 PROMONT Épí té si, Sze re lé si és Szol gál ta tó Kft.

12621754 PSN Épí tõ ipa ri Kft.

11487812 PYRAMID-2000 Épí tõ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10851890 QL TEAM Épí tés szer ve zõ és Ke res ke del mi Kft.

13207290 QST-TEAM Szol gál ta tó Kft.

10247091 RESONÁTOR Vál lal ko zá si és Ke res ke del mi Kft.

11578660 ROLO EXPRESS Kft.

12837715 ROLÓSZERVIZ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

12699834 ROTH-103 Épí tõ ipar és Szol gál ta tó Kft.

10288333 ROTOR Ipa ri Szol gál ta tó Szö vet ke zet

10967036 ROWETEC Épí tõ, Sze re lõ ipa ri és Ke res ke del mi Szol gál ta tó Kft.

10814275 SÁMA-SONT Épí tõ ipa ri, Épü let gé pé sze ti és Szol gál ta tó Kft.

49665923 SATEC Elekt ro ni ka Ec.

11161374 SCHIBA Épí tõ és Ke res ke dõ Kft.

10392380 SCHINDLER HUNGÁRIA Lift és Moz gó lép csõ Kft.
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12240997 SCS-KELETI Ke res ke del mi Rt.

12995271 SEB-MONTAGE Sze re lõ és Szol gál ta tó Kft.

10380286 SINUS Épí tõ Fõ vál lal ko zá si Kft.

11015565 SKP Ipa ri, Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

61503423 Sle zák Sán dor egyé ni vál lal ko zó, Bá csal más

10619953 SOKON Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

10230215 SOLIDUS Sze re lõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

53853860 Só lyom Ti bor egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

12927012 STRABAG Épí tõ Rt.

10717219 STUKKO Épí tõ ipa ri Fõ vál lal ko zó és Ki vi te le zõ Kft.

10582378 STYL-BAU Épí tõ ipa ri Ex port Kft.

10572795 SWIETELSKY Épí tõ Kft.

11138446 SYNTEC Épí tõ ipa ri Kft.

43703414 Sza bó Béla egyé ni vál lal ko zó, Bá csal más

12523553 SZAKITEK-ESZTÉTIKA Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

62456496 Sza lon nás Zol tán egyé ni vál lal ko zó, Bá csal más

49971194 Szán tó György egyé ni vál lal ko zó, Gyál

21084850 Szé kely és Tár sa Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.

10805693 SZIMPEX Ke res ke del mi Köny ve lõ és Szol gál ta tó Kft.

10403150 SZINKRON Ke res ke del mi és Épí tõ ipa ri Kft.

11210674 SZON-GÉP Gép ipa ri, Sze re lõ és Szol gál ta tó Kft.

21532528 TAKENAKA Eu ro pe GmbH. Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe

53867757 Ta más La jos egyé ni vál lal ko zó, Gyu la fi rá tót

11386993 TAPOLCAI-KÉKHULLÁM Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

10304398 TECHNOMONT Sze re lõ ipa ri Kft.

44143033 Te le ki Já nos egyé ni vál lal ko zó, Solt

11280251 TERMO-HIDRO Víz-Gáz és Köz pon ti fü téssze re lõ Kft.

13250236 Ter ra ho u se Kész ház Gyár tó és Mû sza ki Fej lesz tõ Kft.

44279521 Tiba Mi hály egyé ni vál lal ko zó, Kõ rös tar csa

10952355 TI-RO Mély- és Ve ze ték épí tõ Kft.

12288702 TOKAJI ÉS TÁRSA Ter me lõ, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

43887967 Tom pai György egyé ni vál lal ko zó, Solt

50894415 Tom pos Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

10701025 TOP-STIL Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11463494 TOTAL ELEKTRONIK Vil la mos ipa ri Szol gál ta tó Kft.

53870443 Tóth Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton sze pezd

11895525 Trend Ha us Hun gá ria Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

11160562 TRETA Épí tõ ipa ri Kft.

12506620 TROCKENBAU Ge ne rál Vál lal ko zá si Kft.

11287935 UKG Ma gyar Kom mu ná lis Gáz tár sa ság Kft.
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10630031 UNICENTRÁL-ÜZEMSZERVIZ Szol gál ta tó Kft.

47870217 UNION BAU Épí tõ ipa ri Vál lal ko zás

12399754 UNIVEREX Ke res ke del mi Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.

10384424 UNIVEX Épí tõ ipa ri Vál lal ko zó és Mér nö ki Szol gál ta tó Kft.

43086245 Va dász La jos egyé ni vál lal ko zó, Sellye

28192460 VARGA ÉS TÁRSAI Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.

12873841 VARPEX Épí tõ ipa ri, Be ru há zó és Szol gál ta tó Rt.

10678547 VASUTÉPÍTÕK Pá lya ter ve zõ Ki vi te le zõ és Ipar vá gány Fenn tar tó Kft.

11289580 VECSEI Épí tõ ipa ri Kft.

50901872 Végh Lász ló egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

64072436 Végi La jos egyé ni vál lal ko zó, Solt

10866966 VEGYÉPSZER Épí tõ- és Sze re lõ Rt.

53874485 Ve in hardt Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Ba la ton fü red

10681257 VELDOMONT Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

11374150 VER-BAU Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft.

44099611 Ve ress Gá bor egyé ni vál lal ko zó, Solt

51140551 Verk man Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

10620104 VERTIKÁL Ács, Áll vá nyo zó és Szol gál ta tó Kft.

10746507 VIADUKT Épí tõ ipa ri és Vál lal ko zás szer ve zõ Kft.

11195526 VICTORIA’90 Ex port Épí tõ ipa ri és Vál lal ko zá si Kft.

12199341 VIV Vil lany sze re lõ ipa ri Ter ve zõ, Ki vi te le zõ és Szol gál ta tó Rt.

11548395 VÖRÖS BAU Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft. 

10752959 VSTR-HUNGÁRIA BUDAPEST 31 Ál ta lá nos Épí té si Vál lal ko zó Kft.

12562644 WAG HUNGARIA Víz tech ni kai Kft.

10563247 WARM Épü let gé pész és Szak ipa ri Ter ve zõ és Szol gál ta tó Kft.

62080310 Wé ber Krisz ti án egyé ni vál lal ko zó, Ka dar kút

10749311 WEST KER-KÖL Ke res ke del mi, Köl csön zé si és In for má ció Szol gál ta tó Kft.

13103419 WIRE-VILL Vil lany sze re lé si Kft.

13270825 WOOD 2001 Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft.

13039295 WOODWILL Fa ház Kft.

11991982 X’TRA In gat lan fej lesz tõ Kft.

10738885 Za lai Ál ta lá nos Épí té si Vál lal ko zó Rt.

63079681 Zen tai Le ven te Jó zsef egyé ni vál lal ko zó, Kun ba ja

10742895 ZOLLUX Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.

58420964 Zsem lye Mi hály egyé ni vál lal ko zó, Bá csal más

10469143 ZSINDELY KAS Ke res ke del mi, Épí tõ ipa ri Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Kft.

* * *
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Az ÉÁKSZ-t alá író mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek hez tar to zó mun kál ta tók alap ve tõ en az aláb bi 
TEÁOR te rü le te ken fej tik ki te vé keny sé gü ket

45 ÉPÍTÕIPAR

45.1 Épí té si te rü let elõ ké szí té se

45.11 Épü let bon tás, föld mun ka

45.12 Ta laj min ta vé tel, pró ba fú rás

45.2 Szer ke zet kész épü let(rész), egyéb épít mény épí té se

45.21 Épü let, híd, alag út, köz mû, ve ze ték épí té se

45.22 Te tõ szer ke zet-épí tés, te tõ fe dés, víz szi ge te lés

45.23 Au tó pá lya, út, re pü lõ tér, sport já ték tér épí té se

45.25 Egyéb spe ci á lis szak épí tés

45.3 Épü let gé pé sze ti sze re lés

45.31 Vil lany sze re lés

45.32 Szi ge te lés

45.33 Víz-, gáz-, fû tés sze re lés

45.34 Egyéb épü let gé pé sze ti sze re lés

45.4 Be fe je zõ épí tés

45.41 Va ko lás

45.42 Épü let asz ta los-szer ke zet sze re lé se

45.43 Pad ló-, fal bur ko lás

45.44 Fes tés, üve ge zés

45.45 Egyéb be fe je zõ épí tés

45.5 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se sze mély zet tel

45.50 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se sze mély zet tel

* * *
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Épí tõ ipa ri Ága za ti Bér ta ri fa Meg ál la po dás

Kód Meg ne ve zés Rész le te zés
Havi mi ni má lis

sze mé lyi alap bér

A-11

A-12

Kö zép ve ze tõ

Kö zép ve ze tõ he lyet tes

- pl.: cég ve ze tõk, pro jekt me ne dzse rek, szer ve ze ti egy -
ség ve ze tõk, va la mint ki ne ve zett elsõ he lyet te sek, stb.

- az A-11-ben fel so rol tak ki ne ve zett he lyet te sei

220 000 Ft

180 000 Ft

B-21

B-22

B-23

Ter me lés irá nyí tó I. 

Ter me lés irá nyí tó II. 

Ter me lés irá nyí tó III.

- épí tés ve ze tõk, mû ve ze tõk, mû sza ki el len õr, ve ze tõ
ter ve zõ (fel sõ fo kú vég zett sé gû)

- épí tés ve ze tõk, mû ve ze tõk, mû sza ki el len õr, ter ve zõ
(kö zép fo kú vég zett sé gû)

- a B-21 és B-22-be nem so rol ha tó ter me lés irá nyí tók

150 000 Ft

130 000 Ft

115 000 Ft
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Kód Meg ne ve zés Rész le te zés
Havi mi ni má lis

sze mé lyi alap bér

C-31

C-33

C-36

C-32

C-34

C-37

C-35

C-38

Gya kor nok I. kf. végz.

Gya kor nok II. kf. végz.+ ff.tanf.
Gya kor nok III. ff. végz.

Mun ka társ I. kf. végz.

Mun ka társ II. kf. végz.

Mun ka társ III. ff. végz.

Fõ mun ka társ II. kf. végz. Csop.v.

Fõ mun ka társ III. ff. végz. Csop.v.

- 1 év nél ke ve sebb gya kor la ti idõ vel ren del ke zõ,
egyéb ként C fog lal koz ta tá si ka te gó ri á ban foglal -
koztatott mun ka vál la lók

- a 6/1992. (VI. 27.) MüM ren de let ben fel so rol ta kon
kí vül, pl.: aján lat adó-mér nök, ener ge ti kus, gaz da sá gi
elem zõ, re fe rens, kal ku lá tor, kont rol ler, mû sza ki elõ -
ké szí tõ, ter me lé si ügy in té zõ, stb.

68 000 Ft
70 000 Ft
80 000 Ft

75 000 Ft

85 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

125 000 Ft

D-41

D-42

Gya kor nok

Ügy vi te li al kal ma zott

- 0,5 év nél ke ve sebb gya kor la ti idõ vel ren del ke zõ,
egyéb ként D fog lal koz ta tá si ka te gó ri á ban fog lal koz-
ta tott mun ka vál la ló

- a 6/1992. (VI. 27.) MüM ren de let ben fel so rol ta kon
kí vül pl.: mun ka ügyi, pénz ügyi, sze mély ze ti elõ adó,
bé rü gyi el len õr, anyag köny ve lõ

63 000 Ft

80 000 Ft

E-58

E-56

E-54

E-52

Mes ter szak mun kás

Szak mun kás

Be ta ní tott mun kás

Se géd mun kás

- mes ter szak mun kás bi zo nyít vánnyal (ké pe sí tés sel)
ren del ke zõ tech ni kus ké pe sí té sû, va la mint nagy gya -
kor la ti tu dá sú szak mun kás, to váb bá szak irá nyú ff.
vég zett ség gel bíró szak mun kát vég zõ fi zi kai mun ka -
vál la ló

- szak mun kás bi zo nyít vánnyal és két év nél hosszabb
gya kor lat tal ren del ke zõ fi zi kai mun ka vál la ló

- a kez dõ még két éves gya kor lat tal nem ren del ke zõ
szak mun kás

- szak kép zett ség nél kü li, egy hó nap nál hosszabb be ta -
ní tá si idõ után mun ká ba ál lít ha tó fi zi kai mun ka vál la ló

- szak kép zett ség nél kü li, kép zés nél kül, vagy leg fel -
jebb egy havi be gya kor lá si idõ után mun ká ba ál lít ha tó 
fizikai mun ka vál la ló

100 000 Ft

80 000 Ft

75 000 Ft

70 000 Ft

63 000 Ft
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ÁGAZATI SZINTÛ ÉPÍTÕIPARI ÉVES MUNKAIDÕKERET 
(2006. nap tá ri  évre) FIZIKAI MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE

„MINTA”

Nap tá ri nap: 365 Le dol go zott óra: Fiz. Ün nep Fiz. óra: Jel ma gya rá zat:
Szom bat:   52 I. ne gyed év 426   +      8   =      434 H  8 : Fi ze tett ün nep
Va sár nap:   53 II. ne gyed év 559   +    26   =      585 Ma gya rá zat:
Fi ze tett nap:     260 = 2088 óra III. ne gyed év  600            -            600                   A mun ka idõ kez de te: reg gel: 7 óra
Fi ze tett ün nep:         7 =     56 óra IV. ne gyed év   439   +    22    =       461                   Az ét ke zé si szü net:  30 perc.
Mun ka nap:     253 = 2024 óra Össze sen: 2024   +    56   =     2080                   Az ét ke zé si szü net nem ré sze a mun ka idõ nek.

NAP JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

1. V    - Sze   7 Sze   7 Szo  - H 9 Cs 10 Szo - K 10 P 7 V - Sz   8 P   5
2. H   6 Cs   7 Cs   7 V   - K 10 P 7 V - Sze 10 Szo - H 7 Cs   8 Szo    -
3. K   7 P   5 P   5 H 8 Sze 10 Szo - H 9 Cs 10 V - K 8 P   7 V   -
4. Sze   7 Szo   - Szo   - K  9 Cs 10 V - K 10 P 7 H 9 Sze 8 Szo    - H   6
5. Cs   7 V    - V    - Sze  9 P 7 H 9 Sze 10 Szo - K 10 Cs 8 V   - K   7
6. P   5 H   6 H   6 Cs  9 Szo - K 10 Cs 10 V - Sze 10 P 7 H   6 Sze   7
7. Szo   - K   7 K   8 P  6 V - Sze 10 P 7 H 9 Cs 10 Szo - K   8 Cs   7
8. V   - Sze   7 Sze   8 Szo  - H 9 Cs 10 Szo - K 10 P 7 V - Sze   8 P   5
9. H   6 Cs   7 Cs   8 V   - K 10 P 7 V - Sze 10 Szo - H 7 Cs   8 Szo    -

10. K   7 P   5 P   6 H   8 Sze 10 Szo - H 9 Cs 10 V - K 8 P   7 V   -
11. Sze   7 Szo   - Szo   - K  9 Cs 10 V - K 10 P 7 H 9 Sze 8 Szo    - H   6
12. Cs   7 V    - V    - Sze   9 P 7 H 9 Sze 10 Szo - K 10 Cs 8 V   - K   7
13. P   5 H   6 H   6 Cs  9 Szo - K 10 Cs 10 V - Sze 10 P 7 H   6 Sze   7
14. Szo   - K   7 K   8 P  7 V - Sze 10 P 7 H 9 Cs 10 Szo - K   8 Cs   7
15. V   - Sze   7 Sze   8 Szo  - H 9 Cs 10 Szo - K 10 P 7 V - Sze   8 P   5
16. H   6 Cs   7 Cs   8 V   - K 10 P 7 V - Sze 10 Szo - H 7 Cs   8 Szo    -
17. K   7 P   6 P   6 H   8 Sze 10 Szo - H 9 Cs 10 V - K 8 P   6 V   -
18. Sze   7 Szo   - Szo   - K  9 Cs 10 V - K 10 P 7 H 9 Sze 8 Szo    - H   6
19. Cs   7 V    - V    - Sze  9 P 7 H 9 Sze 10 Szo - K 10 Cs 8 V   - K   7
20. P   5 H   6 H   6 Cs  9 Szo - K 10 Cs 10 V - Sze 10 P 7 H   6 Sze   7
21. Szo   - K   7 K   8 P  7 V - Sze 10 P 7 H 9 Cs 10 Szo - K   8 Cs   7
22. V   - Sze   7 Sze   8 Szo  - H 9 Cs 10 Szo K 10 P 9 V - Sze   8 P   5
23. H   6 Cs   7 Cs   8 V   - K 10 P 7 V - Sze 10 Szo - H 8 Cs   8 Szo    -
24. K   7 P   6 P   6 H   9 Sze 10 Szo - H 9 Cs 10 V - K 8 P   6 V   -
25. Sze   7 Szo   - Szo   - K  10 Cs 10 V - K 10 P 7 H 9 Sze 8 Szo    - H   7
26. Cs   7 V    - V    - Sze  10 P 7 H 9 Sze 10 Szo - K 10 Cs 8 V   - K   7
27. P   5 H   6 H   6 Cs 10 Szo - K 10 Cs 10 V - Sze 10 P 7 H   6 Sze   7
28. Szo   - K   7 K   8 P 7 V - Sze 10 P 7 H 9 Cs 10 Szo - K   7 Cs   7
29. V  -   Sze  8 Szo   - H 9 Cs 10 Szo - K 10 P 7 V - Sze   7 P   6
30. H  6 Cs  8 V  - K 10 P 7 V - Sze 10 Szo H 6  Cs   7 Szo -
31. K  7 P  6 Sz 10 H 9 Cs 10 K 8 V -

Szo+V 4 + 5 4 + 4 4 + 4 5 + 5 4 + 4 4 + 4 5 + 5 4 + 4 5 +  4 4 + 5 4 + 4 5 + 5
Mun ka nap
+ ün nep 22 20 22 + 1 19 + 1 22 + 1 21 + 1 21 23 21 21 + 1 21 + 1 19 + 2
Fi ze tett nap  22 20 23 20 23 22 21 23 21 22 22 21
Le dolg. óra    
+ün nep 141 130

155 + 8
163

163 + 8
171

204 + 9 
213

192 + 9
 201 193 214 193

159 + 8      
167

 
159

121 + 14    
135
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5. szá mú mel lék let 
az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés hez

ELJÁRÁS MUNKAJOGI JOGUTÓDLÁS 
ESETÉN

Je len mel lék let össze fog lal ja a mun ka jo gi jog utód lás
ese tén al kal ma zan dó leg fon to sabb el ve ket, a Kol lek tív
Szer zõ dés re vo nat ko zó sza bá lyo kat és az ér dek egyez te -
téssel össze füg gõ gya kor la ti te en dõ ket.

1. Mun ka jo gi jog utód lás el vei, sza bá lyai

A mun kál ta tó sze mé lyé ben be kö vet ke zõ jog utód lás nak
(a to váb bi ak ban: jog utód lás) mi nõ sül

a) a jog sza bá lyon ala pu ló jog utód lás,  va la mint

b) a mun kál ta tó anya gi, il let ve nem anya gi erõ for rá sai
el kü lö ní tett, szer ve zett cso port já nak (pl. gaz da sá gi egy -
ség, üzem, üz let, te lep hely, mun ka hely, il let ve ezek ré sze) a 
to váb bi mû köd te tés, il let ve az új bó li be in dí tás cél já ból, e
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet vagy sze mély szá má -
ra tör té nõ, meg ál la po dá son ala pu ló át adá sa és át vé te le,
így kü lö nö sen adás vé tel, cse re, bér let, ha szon bér let, il -
letve gaz da sá gi tár sa ság ba való be lé pés, vagyon be vi tel
révén. [Mt. 85/A. § (1) bek.]

Jog utód lás ese tén az an nak idõ pont já ban fenn ál ló mun -
ka vi szony ból szár ma zó jo gok és kö te les sé gek a jogu tód lás
idõ pont já ban a jog elõd rõl a jog utód mun kál ta tó ra száll nak
át. [Mt. 85/A. § (2) bek.]

A jog elõd mun kál ta tó a mun ka vál la ló val szem ben a jog -
utód lás idõ pont ját meg elõ zõ en ke let ke zett kö te le zettsé ge -
kért - az igény nek a jog utód lás idõ pont ját kö ve tõ egy éven
be lü li ér vé nye sí tés ese tén - a jog utód mun kál ta tó val egye -
tem le ge sen fe le lõs. [Mt. 85/A. § (4) bek.]

1.1. Mun ka jo gi jog utód lás al kal ma zá sa ese tén a le en dõ
mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ min den egyes mun -
ka vál la ló ré szé re sze mé lyes meg hall ga tá si le he tõ sé get
biz to sít mely nek cél ja, hogy is mer tes se el vá rá sa it és meg -
is mer je a mun ka vál la ló sze mé lyes kö rül mé nye it és észre -
vételeit.

2. A Kol lek tív Szer zõ dés ha tá lya mun ka jo gi jog utód lás
ese tén

A mun kál ta tó sze mé lyé ben be kö vet ke zõ jog utód lás
ese té ben a jog utód lás idõ pont já ban a jog elõd mun kál ta tó ra 
ki ter je dõ ha tá lyú kol lek tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mun ka fel té te le ket - a mun ka rend ki vé te lé vel - a jog utód -
lás sal érin tett mun ka vál la lók te kin te té ben a kol lek tív szer -
zõ dés nek a jog elõd mun kál ta tó nál tör té nõ fel mon dá sá ig,
vagy a kol lek tív szer zõ dés ha tá lyá nak le jár tá ig, il let ve a
jog utód mun kál ta tó nál má sik kol lek tív szer zõ dés meg kö -
té sé ig, ezek hi á nyá ban leg alább a jog utód lás idõ pont ját
kö ve tõ egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell
tartania. [Mt. 40/A. § (1) bek.]

2.1. Ab ban az eset ben, ha a jog utód mun kál ta tó Kol lek -
tív Szer zõ dé se a mun ka vál la lók ra vo nat ko zó an összessé -
gé ben ked ve zõbb fel té te le ket tar tal maz a jog elõd nél ér -
vény ben lévõ sza bá lyo zás nál, ak kor a ked ve zõbb Kol lek -
tív Szer zõ dést kell al kal maz ni. A két Kol lek tív Szer zõ dés
össze ha son lí tá sán ala pu ló dön tés re a jog elõd mun kál ta tó -
nál KSZ kö té si jo go sult ság gal ren del ke zõ rep re zen ta tív
szak szer ve zet jo go sult. Dön té sé nél fi gye lem be kell ven nie 
az érin tett szer ve ze ti egység helyi szakszervezeti cso port -
jának véleményét is. 

3. A mun ka jo gi jog utód lás hoz kap cso ló dó ér dek egyez -
te tés tar tal ma

A mun kál ta tó sze mé lyé ben be kö vet ke zõ jog utód lás
ese té ben a jog elõd és jog utód mun kál ta tó, kép vi se lõ ik
által, az aláb bi ak ban rész le te zett tar ta lom mal tel je sí tik a
tör vény ál tal elõ írt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gü ket. 

3.1. A mun kál ta tó a mun ka jo gi jog utód lás ter ve zett kez -
dõ nap já hoz vi szo nyít va 45 nap pal elõbb írás ban tájékoz -
tat ja a szak szer ve ze tet ha sa ját va gyo ná ból tár sa sá got ala -
pít, vagy gaz da sá gi tár sa ság ba be lép. A tá jé koz ta tás nak ki 
kell tér nie:

- a mun ka jo gi jog utód lás té nyé re vo nat ko zó nyi lat ko -
zat ra,

- a jog utód tár sa ság ra vo nat ko zó tu laj don lá si, vagyon -
jogi vi szo nyok ra, a jog utód dön tés ho za ta li szer vé ben
érvé nye sü lõ sza va za ti ará nyok be mu ta tá sá ra,

- a te vé keny ség, a mû köd te tés konk rét le írá sá ra,

- a tár sa ság ala pí tás sal el ér ni kí vánt cé lok meg ha tá ro zá -
sá ra,

- a tár sa ság ala pí tás mód já nak le írá sá ra (pl. tár sa ság
önálló lét re ho zá sa, va gyon be vi tel kö zös ala pí tá sú társaság ba,
meg lé võ tár sa ság ba tör té nõ va gyon be vi tel, stb.),

- a tár sa ság va gyo ni esz kö zök kel tör té nõ el lá tá sá ra,

- a tár sa ság ala pí tás sal érin tett mun ka vál la lók, tel jes,
vagy rész le ges to vább fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó elgon -
do lá sok ra,

- az új tár sa ság ban mun kál ta tói jo go kat gya kor ló ve ze tõ
meg ne ve zé sé re,

- a mun ka vál la lók ré szé re a jog elõd és jog utód mun kál -
ta tók ál tal adan dó tá jé koz ta tás ter ve zett idõ pont já ra. 

3.2. A szak szer ve zet a 3.1. pont sze rin ti tá jé koz ta tás ról
5 na pon be lül nyi lat koz hat. Kér dé se i re, ja vas la ta i ra a mun -
kál ta tó 5 na pon be lül rész le tes, in do ko lás sal alá tá masz tott
írá sos vá laszt ad. 

A szak szer ve zet a mun ka vál la lói ér de kek kép vi se le té -
ben jo go sult köz vet len tár gya lás, kon zul tá ció kezde -
ménye zé sé re. A kon zul tá ci ón a mun kál ta tó ill. a szak szer -
ve zet ér de mi fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ tár gya ló cso -
port jai vesz nek részt, mely hez szak ér tõi se gít sé get is
igénybe vehetnek. 
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T á  j é  k o z  t a  t á s

ki tün te té sek rõl

Már ci us 15.-ei nem ze ti ün ne pünk al kal má ból Csiz már
Gá bor fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ál -
la mi ki tün te té se ket adott át. 

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Tisz ti ke reszt je
ál la mi ki tün te tés ben ré sze sült: 

Dr. Gar zó Lil la, a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká ra a ha zai fog lal -
koz ta tás po li ti kai stra té gia ter ve zé se, va la mint az Eu ró pai
Szo ci á lis Alap fel hasz ná lá sa te rén vég zett ki emel ke dõ
szín vo na lú, in no va tív szak mai irá nyí tó mun ká já nak el is -
me ré sé ül. 

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je
ál la mi ki tün te tés ben ré sze sült:

Dr. Bíró End re ügy véd, a jogi in for má ció szol gál ta tás
te rü le tén vég zett több év ti ze des ki emel ke dõ szak mai mun -
ká já ért, a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé nek elõ se gí té se ér de -
ké ben vég zett ered mé nyes te vé keny sé gé ért.  

Dr. Kön czei György egye te mi ta nár, a fo gya té kos ügy
te rü le tén, a komp lex re ha bi li tá ció el mé le té nek ki dol go zá -
sá ban vég zett több év ti ze des ki emel ke dõ szín vo na lú tu do -
má nyos és ok ta tá si mun kás sá gá ért.  

Szõ ke Ká roly köz gaz dász, ér dek vé del mi el mé le ti és
szer ve zõi mun kás sá ga el is me ré se ként 

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Arany Ér dem ke reszt ál la mi
ki tün te tés ben ré sze sült

Dr. Fo dor Im ré né, a Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
igaz ga tó ja ként vég zett ered mé nyes mun ká já nak el is me ré -
se ként. 

Lu czek Sán dor, mb. fõ osz tály ve ze tõ, tit kár ság ve ze tõ,
a 100 lé pés prog ram vég re haj tá sa ér de ké ben vég zett ered -
mé nyes mun ká já nak el is me ré se ként.  

Mis kó Ist ván né, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Mun ka ügyi Köz pont igaz ga tó ja ként vég zett ered mé nyes
mun ká já nak el is me ré se ként. 

Dr. Var ga Il di kó, a Mun ka erõ pi a ci Alap fõigazgató -
jaként vég zett ered mé nyes mun ká já nak el is me ré se ként. 
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A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter a ki emel ke dõ szak mai mun ka el is me ré se ként már ci us 15-i nem ze ti ün -
ne pünk al kal má ból mi nisz te ri el is me rés ben ré sze sí tet te az aláb bi sze mé lye ket:

Mun ka ügyért Díj 

Dr. Be recz ky And rás fõ tit kár Me zõ gaz da sá gi-, Er dé sze ti-, és Víz ügyi Dol go zók 
Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge 

Dr. Bu rik Má ria fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes FMM Jogi Fõ osz tály 
Csor vá si Jó zsef el nök ÉFÉDOSZSZ
Far kas né  
Dr. Mol nár Va lé ria 

ta nács adó Or szág gyû lés Fog lal koz ta tá si és Mun ka ügyi Bi zott sá ga 

Dr. Frey Má ria ku ta tó Fog lal koz ta tá si Hi va tal 
Haf ner Mik lós mb. mun ka biz ton sá gi 

igaz ga tó he lyet tes
OMMF Nyu gat-Du nán tú li Mun ka biz ton sá gi 

Dr. Hal mos Csa ba in té zet igaz ga tó,
egye te mi do cens 

Pé csi Tu do mány egye tem Fel nõtt kép zé si és Em ber 
Erõ for rás Fej lesz té si Kar  

Hin ten ber ger Ká roly né ki ren delt ség ve ze tõ -

Ta má si 

Tol na Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Ko czó Il di kó új ság író Vi lág gaz da ság 
Né meth Ká roly né mun ka ügyi fel ügye lõ OMMF Kö zép-Du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge 
Ne mo da Ist ván fõ osz tály ve ze tõ FMM Tár sa dal mi Pár be széd Ko or di ná ci ós Fõ osz tály 
Pál Ka ta lin ve ze tõ-fõ ta ná csos FMM Fog lal koz ta tás Stra té gi ai Fõ osz tály 
Pal lay Ti bor al el nök ÉVOSZ 
Dr. Pet rus Ist ván né ügy ve ze tõ igaz ga tó  Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ke res ke dõk Egye sü le te
Ru sin Jó zsef ál ta lá nos igaz ga tó he lyet tes Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 
Sche i ling Mag dol na ve ze tõ-fõ ta ná csos FMM Fog lal koz ta tás Stra té gi ai Fõ osz tály 
Se bõk Il di kó osz tály ve ze tõ FMM MPA Alap ke ze lé si Fõ igaz ga tó ság 
So mo di Ist ván né dr. fõ osz tály ve ze tõ FMM Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály 
Vi cze Béla ki ren delt ség ve ze tõ - 

Sellye

Ba ra nya Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Za rá né  
Kecs kés Er zsé bet 

ki ren delt ség ve ze tõ -

Sal gó tar ján 

Nóg rád Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 



Mi nisz te ri Di csé ret 

Andó Pál hu mán szek tor ve ze tõ Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 

Ap pel Bé lá né fõ mun ka társ FMM MPA Alap ke ze lé si Fõ igaz ga tó ság 

Ar gye lán Ist ván né ve ze tõ-fõ ta ná csos FMM In teg rá ci ós és Nem zet kö zi Fõ igaz ga tó ság 

Ács Sán dor né köz ve tí tõ-ügy in té zõ Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont

Ba lázs Gá bor osz tály ve ze tõ Csong rád Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Bal pa ta ki Er zsé bet mun ka ügyi fel ügye lõ OMMF Észak-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge 

Ba ra nyai Lász ló szak ér tõ Or szág gyû lés Fog lal koz ta tá si és Mun ka ügyi Bi zott sá ga

Bar tók Mó ni ka ki ren delt ség ve ze tõ - 
Hat van 

He ves Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Bé ké si Va lé ria ve ze tõ-fõ ta ná csos FMM Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály 

Dr. Bi lecz Ka ta lin fo gal ma zó FMM In teg rá ci ós és Nem zet kö zi Fõ igaz ga tó ság 

Bra un Zol tán né ve ze tõ-fõ ta ná csos FMM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály 

Csa tá ri né Henn Il di kó ügy in té zõ OMMF Kö zép-Du nán tú li Fel ügye lõ sé ge 

Dr. Csi gi Imre jo gász OMMF Mun ka ügyi Fõ osz tály 

Deák Mik lós né ki ren delt ség ve ze tõ - 
Szol nok 

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Dr. Far kas An gé la fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes FMM Mi nisz te ri Tit kár ság

Far kas Zsolt in for ma ti kai osz tály ve ze tõ Bé kés Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Fa ze kas Béla osz tály ve ze tõ-he lyet tes Tol na Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Fu cin né Dor ner Ani kó ki ren delt ség ve ze tõ - 

Kõ szeg  

Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Dr. Gál né 
Dr. Schulz Eri ka 

osz tály ve ze tõ Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Gó lya Ba lázs pá lyá za ti prog ram iro da 
ve ze tõ

Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té zet

Gom bás Jó zsef osz tály ve ze tõ Zala Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Ha lász Ár pád osz tály ve ze tõ FMM Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály 

He ge dûs Ist ván el nök sé gi tag KISOSZ Csong rád Me gyei Egye sü le te 

Káli Csa ba kép zé si me ne dzser Bu da pes ti Mun ka erõ pi a ci In ter ven ci ós Köz pont 

Ka to na Jó zsef ki ren delt ség ve ze tõ -
Ko má rom  

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Ka to ná né Bel lo vits
And rea

ki ren delt ség ve ze tõ -
Vár pa lo ta 

Veszp rém Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Kecs kés né 
Schu bert Má ria

fõ mun ka társ FMM Mi nisz te ri Tit kár ság
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Dr. Kiss Lász ló osz tály ve ze tõ So mogy Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Koncz Gá bor mun ka ügyi fel ügye lõ OMMF Észak-Ma gyar or szá gi Mun ka ügyi Fel ügye lõ sége

Kont há né Ben kõ Klá ra szám vi te li ügy in té zõ FMM Költ ség ve té si Fõ igaz ga tó ság

Dr. Krisz ti án Béla tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár Pé csi Tu do mány egye tem 

Kroll Im ré né ki ren delt ség ve ze tõ - Enying Fej ér Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Mol nár Máté el nök Or szá gos Tran zit Fog lal koz ta tá si Egye sü let

Nagy End re mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ OMMF Észak-Ma gyar or szá gi 
Mun ka biz ton sá gi Fel ügyelõ sé ge

Né meth Géza nyu gal ma zott mér nök-ta nár 

Dr. Né meth Ti bor tu do má nyos ta nács adó Fog lal koz ta tá si Hi va tal

Pap Zol tán te rü le ti szer ve zõ Vas uta sok Szak szer ve ze te 
Or szá gos Nyug dí jas Szer ve zet 

Papp Eri ka fõ osz tály ve ze tõ Fog lal koz ta tá si Hi va tal

Papp né 
Bo czo ná di Ka ta lin 

ve ze tõ-fõ ta ná csos FMM In teg rá ci ós és Nem zet kö zi Fõ igaz ga tó ság 

Pe csé ri Szil via osz tály ve ze tõ Haj dú-Bi har Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Pet ró Ká roly ki ren delt ség ve ze tõ -
Szent end re

Pest Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Ró zsá né 
Dr. Lup ko vics Ma ri an na

szak ér tõ Ke res ke del mi Al kal ma zot tak Szak szer ve zete

Si mon Jó zsef el nök Ci vil Fog lal koz ta tá si Szer ve ze tek Szö vet sé ge

Szász né Mán do ki Éva osz tály ve ze tõ FMM Mun ka ügyi Kap cso la to kért 
és Bér po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár ság

Ta más Bé lá né szek tor ve ze tõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 

Dr. Ta u szig né 
Cza kó Zsu zsan na

kép zé si szak re fe rens FMM Fel nõtt kép zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály 

Te reb esi An tal né ve ze tõ-fõ ta ná csos FMM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály 

Tö rök Zol tán szak mai igaz ga tó he lyet tes Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mun ka ügyi Köz pont 

Dr. Vár ko nyi Jú lia szak mai fõ ta nács adó FMM Mun ka ügyi Kap cso la tok Fõ osz tály 

Végh Jó zsef né ok ta tá si ve ze tõ KISOSZ Ba ra nyai Me gyei Egye sü le te

Dr. Vik mon And rás jog ta ná csos FMM Jogi Fõ osz tály 
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T á  j é  k o z  t a  t á s  

a Mun ka ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ké rõl

A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ügy kö rét érin tõ szak te rü le te ken a 10/2003.  (VII.  31. ) FMM ren de let 5. § (1) be kez dé se ér tel mé ben az
FMM  Mun ka ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ke egy be szer keszt ve (2003-2006.  már ci us):

Név -
jegyzék

sor szá ma

Elõ zõ 
en ge dély
sor szá ma

Szak ér tõ neve El ér he tõ sé gi címe Te le fon 
Szak te rü let, és azon be lü li 

rész te rü let(ek) 
 

En ge dély 
ér vé nyes sé gi

ide je

Név -
jegyzékbõl 

tör lés 
idõ pont ja

1.  Dr. Bar ta Ta más 1165 Bu da pest, Di ó sy La jos u. 22-24. 
D. ép.

467-7937,
20/319-9830

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,8 2009. 06. 30.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,5,6, 2008. 12. 18.  

2.  Dr. Bá bo sik Má ria Ilo na 1118 Bu da pest, Szur dok u. 16. I/4. 30/202-8940 B. Mun ka dí ja zás 2,3,4,7, 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,3,4, 2008. 12. 18.  

3. 70/1995 Dr. Dal los Ti bor 1043 Bu da pest, Lõwy Izsák u. 13. III/2. 06/1/369-4973 A. Esély egyen lõ ség, 1,2,3,4, 2008. 12. 18.  

      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás, 1-7,            2008. 12. 18.  

4. 90/1996 Szed lár né Gáll Ibo lya 1114 Bu da pest, Bar tók Béla u. 15/c. 30/942-1475,
06/1/385-3126

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2,3,4,5, 2008. 12. 18.  

      F. Mun ka szo ci o ló gia 1,2,4, 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,6, 2008. 12. 18.  

5.  Dri mál Ist ván 1076 Bu da pest, Rá kó czi u. 26. 30/949-9630,
381-0646

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,6,7, 2008. 12. 18.  

      F. Mun ka szo ci o ló gia  1,2,3, 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés  1-7, 2008. 12. 18.  

6.  Dr. Sze ke res Lász ló né 1165 Bu da pest Di ó sy La jos u. 22-24. 
D. ép.

467-7933,
70/316-1843

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 06. 30.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés , 1,2, 2008. 12. 18.  

7.  Fe ke te Ár pád Zol tán 9700 Szom bat hely, Bakó Jó zsef u. 18. fszt. 1. 94/325-240,
20/578-9626

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 7; 2008. 12. 18.  

8.  Lo vas Fe renc né 5000 Szol nok, Ba las sa B. u. 6. III/7. 56/375-344,
56/342-290

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás ,  6,7, 2008. 12. 18.  

      A. Esély egyen lõ ség, 1,2, 2008. 12. 18.  

9.  Ná das Já nos 1066 Bu da pest, Zi chy Jenõ u. 39. I/4. 06/1/3290-480, 
30/203-3928

I. Sze mély ügyi szak ér tés,  
vizs ga el nök sze mély ügyi üi.

1,2,6, 2008. 12. 18.  

      F. Mun ka szo ci o ló gia, 1, 3, 2008. 12. 18.  

10. 205/1998 Bor bély Gyu lá né 1195 Bu da pest, Jó zsef A. u. 73. 318-5072, 
30/912-6400

I. Sze mély ügyi szak ér tés, 7. 2008. 12. 18.  

11. 121/1996 Rát vai Mik lós 2545 Du na al más, Fü zi hegy hrsz. 7013 34/451-282 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1. 2008. 12. 18.  

12. 103/1996 Kán tor né 
dr. Hel le Gi zel la

5000 Szol nok, Vár ko nyi tér 7. II. 8. 56/423-233,
20/537-8828

D. Mun ka jog 1,2, 2008. 12. 18.  
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13.  Sza bó Eme se 1117 Bu da pest, Ba ra nyai tér 1. 30/982-8718 I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,3,4,6, 2008. 12. 18.  

14.  Grácz ki Esz ter 2051 Bi a tor bágy, Zsig mond ki rály u. 11. 23/310-082,
30/996-0015

I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,5, 2008. 12. 18.  

15. 33/1994 Dr. Far kas Ist ván 1124 Bu da pest, Tho mán Ist ván u. 2/a. 30/466-3466 D. Mun ka jog 1,2, 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1 2008. 12. 18.  

16.  Hor váth Ta más 1193 Bu da pest, Bem u. 29. IV/9. 30/932-0380,
483-3500

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2,6,7, 2008. 12. 18.  

      F. Mun ka szo ci o ló gia 1,2, 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,6, 2008. 12. 18.  

17. 19/1994 Tren csé ni Ist ván 2400 Du na új vá ros, Du na sor 11. IV. 2. 25/405-296 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 3,4, 2008. 12. 18.  

      G. Mun ka ügyi kap cso la tok 3 2008. 12. 18.  

18. 168/1997 Szõl lõ si Jó zsef 6722 Sze ged, Mé rey u. 6/b.  G. Mun ka ügyi kap cso la tok 1,2,3,4,5, 2008. 12. 18.  

19. 149/1997 Lux né dr. Vin cze Ju dit 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 125. 472-8000 H. Mun ka ügyi vi ták ke ze lõ je  2009. 03. 18.  

      G. Mun ka ügyi kap cso la tok 1; 2008. 12. 18.  

20.  Fraj ná né 
Pil ler An na má ria

1032 Bu da pest, Zá por u. 82. 20/344-8890 I. Sze mély ügyi szak ér tés 3; 2008. 12. 18.  

21.  Mo há csi Gab ri el la 2083 Soly már, Ma gas u. 112. 26/362-871,
30/620-8740

I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,3,4, 2008. 12. 18.  

      B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 5 2008. 12. 18.  

22.  Gyõ ri Il di kó 1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 53/B.  III/12 20/953-4343 B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 2,3, 2008. 12. 18.  

23.  Dr. Far kas né 
dr. Gá bor Ali ce

1124 Bu da pest, Tho mán Ist ván u. 2/A. 30/921-9256 G. Mun ka ügyi kap cso la tok 2; 2008. 12. 18.  

24.  Dr. Var ga Ka ta lin 2092 Bu da ke szi,  Ös vény u. 4. —— E. Mun ka pszi cho ló gia 1. 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2, 2008. 12. 18.  

25. 65/1995 Ger lei Fe renc 1165 Bu da pest, Fu tó ró zsa u. 81. II. 2. 303-9300,
30/316-0940

G. Mun ka ügyi kap cso la tok 1,2,3,4,5, 2008. 12. 18.  

      H. Mun ka ügyi vi ták ke ze lõ je 1,2,3, 2008. 12. 18.  

      K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,3,5, 2010. 11. 10  

26.  Dr. Kiss Sán dor 1125 Bu da pest, Szar vas G. u. 8/b. 394-2134 D. Mun ka jog, 1,2,3, 2008. 12. 18.  

      G. Mun ka ügyi kap cso la tok,  1-5, 2008. 12. 18.  

27. 128/1996 Vár al jai Ká roly 3530 Mis kolc, Arany  Já nos u. 17. IV. 3. 70/242-8382 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1. 2008. 12. 18.  

28. 12/1992 Dr. Vi ni czay Fe renc 1013 Bu da pest, At ti la út 4. XIII. 79. 30/343-5772 E. Mun ka pszi cho ló gia, 1-5, 2008. 12. 18.  

29. 14/1992 Dr. Pu pos Lász ló 1115 Bu da pest, Frak nó u. 30/B. VI. 21. 06/1/204-0816 E. Mun ka pszi cho ló gia 1,2,3, 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,3,4,6, 2008. 12. 18.  

30. 66/1995 Dr. Sza lai Ti bor 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 153. I/4. 06/1/204-9560, 
30/948-0001

D. Mun ka jog, 1. 2008. 12. 18.  

      H. Mun ka ügyi vi ták, 1. 2008. 12. 18.  

31. 135/1997 Deck ner Te ré zia 1091 Bu da pest, Hal ler u. 88. IV/2. 472-8267 G. Mun ka ügyi kap cso la tok 1,2,3 2008. 12. 18.  
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32. 195/1997 Pe cze Mi hály né 2100 Gö döl lõ, Kan dó Kál mán u. 29. 30/257-1659,
459-4842

I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3, 2008. 12. 18.  

33. 20/1992 An tal Ist ván né 2013 Po máz, Arany Já nos út 15. 30/203-1014 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1. 2008. 12. 18.  

34. 9/1992 Dr. Szusz ky Ju dit 1037 Bu da pest, To boz u. 17. II/8. 462-1680 E. Mun ka pszi cho ló gia 1,4,5, 2008. 12. 18.  

35. 11/1992 Dr. Ben kó Ilo na 1028 Bu da pest, Má ria re me tei út 13. 462-1676 E. Mun ka pszi cho ló gia 1,4,5, 2008. 12. 18.  

36. 28/1992 Dr. Szöl lõ si Ág nes 1116 Bu da pest, Hen ger ma lom u. 14.
III/22.

20/979-3369 E. Mun ka pszi cho ló gia, 1-5, 2008. 12. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés, 2,3,4,6, 2008. 12. 18.  

37. 122/1996 Bár do si Ta más 1096 Bu da pest, Thaly Kál mán u. 14. 30/297-7484,
476-1348

B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 1,3, 2008. 12. 18.  

      H. Mun ka ügyi vi ták ke ze lõ je 1,3, 2008. 12. 18.  

39. 69/1995 Szûcs né 
dr. Ko vács Ka ta lin

4029 Deb re cen, Di e nes Já nos út 27. 2/6. 30/978-2853 D. Mun ka jog, 1-3, 2008. 12. 18.  

40. 125/1996 Ta kács Ti bor né 
dr. Fo nal ka Er zsé bet

4400 Nyír egy há za, Szar vas u. 4. 42/318-721 D. Mun ka jog, 1. 2008. 12. 18.  

41. 8/1992 Dr. Schen ker Lász ló 1035 Bu da pest, Mik lós u. 5. IX. 51. 30/4331-581 E. Mun ka pszi cho ló gia, 1-5, 2008. 12. 18.  

42. 83/1996 Mol nár Sán dor 6726 Sze ged, Dé ry né u. 26/B. 62/431-095,
30/925-5191

G. Mun ka ügyi kap cso la tok 3,4,5, 2008. 12. 18.  

      H. Mun ka ügyi vi ták 1,2,3,4, 2008. 12. 18.  

43.  La ka tos né Csül lög Má ria 6720 Sze ged, Szent György tér 5. 62/568-134 I. Sze mély ügyi szak ér tés, vizs ga -
elnök sze mély ügyi ügy in té zõ,
tb. ügy int. és szak elõ adó

5. 2008. 12. 18.  

45. 17/1992 Dr. Hor váth Imre 1081 Bu da pest, Fi u mei út 6. 210-0072 E. Mun ka pszi cho ló gia, 1,3,4, 2008. 12. 18.  

46.  Ma dár Gyu la 2120 Du na ke szi, Vi rág u. 4. 472-8265,
20/914-5164

G. Mun ka ügyi kap cso la tok, 1-5, 2008. 12. 18.  

      H. Mun ka ügyi vi ták, 1-4, 2008. 12. 18.  

47. 93/1996 Dr. Ladó Má ria 1141 Bu da pest, Li pót vár u. 3. 30/619-6631 G. Mun ka ügyi kap cso la tok, 1-5, 2008. 12. 18.  

48. 18/1994 Dr. Tóth Fe renc 1141 Bu da pest, Li pót vár u. 3. 20/329-2737 G. Mun ka ügyi kap cso la tok 1-5, 2008. 12. 18.  

      H. Mun ka ügyi vi ták, 1-4, 2008. 12. 18.  

49. 216/1998 Dr. Li eb hardt Lász ló 7623 Pécs, Ma gyar La jos u. 3/c. 72/254-585 E. Mun ka pszi cho ló gia, 1. 2008. 12. 18.  

50.  Jó nás Csa ba 1139 Bu da pest, Pet ne há zy u. 14. V/51. 30/925-4122,
224-5173

I. Sze mély ügyi szak ér tés, vizs ga -
elnök tb. ügy int és szak elõ adó

5. 2008. 12. 18.  

51. 222/1999 Zim mer man Jó zsef 8000 Székes -
fehérvár,

Ga lán tai u. 45. 22/319-350,
30/235-9356

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1. 2009. 10. 04.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 3. 2009. 10. 04.  

52. 239/2000 Kán tor And rás 9021 Gyõr, Baj csy-Zsi linsz ky u. 14.
fszt. 1. 

20/981-0572 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás  2010. 08. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés, 
vizs ga el nök szüi. és szg.

3. 2010. 08. 18.  
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53. 241/2000 Sütõ Fran cis ka 4032 Deb re cen, Le hel u. 10. 12/94. 30/349-7281 I. Sze mély ügyi szak ér tés 3. 2010. 08. 23.  

54. 240/2000 Mé szá ros Pé ter 4028 Deb re cen, Vas vá ri Pál út 20/1. 52/516-101 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 5. 2010. 08. 23.  

55. 16/1994 Dr. Kiss Fe renc  6000 Kecs ke mét Pe tõ fi S. u. 11. I/19. 76/320-757 D. Mun ka jog 1,2,3, 2009. 08. 25.  

56. 223/1999 Lech ner né Va dász Ju dit 1201 Bu da pest, Pa csir ta u. 114. 303-9300/2101 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 4,5,6,7, 2009. 11. 05.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1, 3 2009. 11. 05.  

      K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,2,4, 2010. 11. 11.  

57. 247/2001 Ma gyar Ba lázs ÉDÁSZ RT. 
9027 Gyõr,

Kan dó Kál mán u.13. 96/521-138 I. Sze mély ügyi szak ér tés  2006. 07. 13.  

58. 249/2001 Dr. Ábel Jó zsef 5000 Szol nok, Nagy I. u. krt. 5. I/6. 56/343-473 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1. 2006. 07. 13.  

59. 29/1994 Dr. Kor mos Imre  3600 Ózd, Már ci us 15. út 124. 48/473-118,
30/9283-855

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 3,4, 2009. 09. 27.  

          

60. 235/2000 Fa ze kas Jó zsef 5000 Szol nok, Má ria u. 22. fszt. 1/a. 30/984-8718 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,4, 2010. 07. 06.  

61. 243/2000 Al bitz Lász ló  9094 Tápszent -
miklós,

Kos suth L. u. 79. 96/722-532,
30/511-4450

I. Sze mély ügyi szak ér tés, sze -
mély ügyi ügy in té zõ, sze mély -
ügyi gaz dál ko dó vizs ga el nök

1,3,4,6, 2009. 09. 15.  

62. 238/2000 Mis kó Ist ván né 5000 Szol nok, Kos suth L. u. 6-8. 56/423-233 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás  2010. 08. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés  2010. 08. 18.  

      K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1, 5, 2010. 11. 10.  

63. 37/1994 Sza bó né dr. Dé nes Éva 1068 Bu da pest, Ben czúr u. 45. 349-1293,
20/968-9768

D. Mun ka jog  2009. 12. 09.  

64. 242/2000 Len gyel Já nos 2100 Gö döl lõ, Béri Ba logh Ádám u. 17.  I. Sze mély ügyi szak ér tés  2010. 09. 12.  

      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás  2010. 09. 12.  

66. 3/1994 Dr. Fun tig Zol tán 1082 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 11. 303-0737 D. Mun ka jog  2009. 08. 25.  

67. 230/2000 Dr. Ga lam bos Ká roly 1081 Bu da pest, Kiss Jó zsef u. 7. II/1. 441-3831 D. Mun ka jog 1,2,3, 2010. 02. 11.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,-7 2010. 02. 11.  

68. 234/2000 Ju hász né 
dr. Han tos Éva

8000 Székes -
fehérvár,

Ne fe lejcs u. 77/b. 20/988-9613 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2, 2011. 02. 17.  

69. 35/1994 Dr. Per czel né 
Ma kai Jo lán

2000 Szent end re, Cse resz nyés u. 84. 20/981-0076 E. Mun ka pszi cho ló gia  2010. 06. 08.  

70. 237/2000 Vági Ró bert né dr. 2800 Ta ta bá nya, Réti u. 82/1. 34/336-397 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás  2010. 08. 18.  

      K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

71. 39/1994 Dr. Busa Klá ra 1084 Bu da pest, Jó zsef u. 7. 20/946-3858 G. Mun ka ügyi kap cso la tok 1,2,3,4,5, 2009. 03. 18.  

72. 175/1997 Hor nyák Jó zsef né 
Tölgy esi Ida

1142 Bu da pest, Szõ nyi út 29. 20/934-4397 E. Mun ka pszi cho ló gia 1,2,3,4,5, 2009. 03. 18.  

73.  Or vos né Bán völ gyi Éva 6772 Deszk, Kos suth u. 5. 30/749-2361 A. Esély egyen lõ ség 1 2009. 03. 18.  

      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 6 2009. 03. 18.  

74.  Dr. Bi ha ry Pál 1097 Bu da pest, Gyá li út 33-35. 347-4041,
30/933-2996

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 06. 30.  

3
. szám

M
U

N
K

A
Ü

G
Y

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
2

0
5



Név -
jegyzék

sor szá ma

Elõ zõ 
en ge dély
sor szá ma

Szak ér tõ neve El ér he tõ sé gi címe Te le fon 
Szak te rü let, és azon be lü li 

rész te rü let(ek) 
 

En ge dély 
ér vé nyes sé gi

ide je

Név -
jegyzékbõl 

tör lés 
idõ pont ja

      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás
vizs ga el nök mun ka erõ-pi a ci
ügy in té zõ, mun ka erõ-pi a ci 
me ne dzser

4. 2009. 03. 18.  

      G. Mun ka ügyi kap cso la tok 2. 2009. 03. 18.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 
vizs ga el nök sze mély ügyi 
ügy in té zõ, 

3. 2009. 03. 18.  

75.  Kus tán Gyu la 8900 Za la eger szeg, Nyí res u. 13. 92/323-587 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2,4,6, 2009. 03. 18.  

76.  Sütõ Már ton 4027 Deb re cen, Szeg fû u. 3. III. 13. 70/387-7354 G. Mun ka ügyi kap cso la tok 3. 2009. 03. 18.  

77.  Bank Jó zsef 7257 Mos dós, Pe tõ fi u. 4. 30/216-5873 I. Sze mély ügyi szak ér tés  1,7, 2009. 03. 18.  

78.  Kiss Ka ta lin 1036 Bu da pest, Nagy szom bat u. 4. 240-6210 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,6,7, 2009. 03. 18.  

79.  Sán dor And rás 1098 Bu da pest, Ko sár ka sé tány 6. IV. 18. 281-5807 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009. 03. 18.  

80. 67/1995 Dr. Visz ló Lász ló 1066 Bu da pest, Des sewf fy u. 43. III/16. 332-4720 D. Mun ka jog 1,2, 2009. 03. 18.  

81.  Szûcs Ist ván né 2040 Bu da örs, Ba ross köz 1. 30/940-1562 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,5,6, 2009. 03. 18.  

82. 231/2000 Dr. Gyõr pál Ele mér 7636 Pécs, Sza tur nusz u. 39. 30/347-2297 D. Mun ka jog 1,2,3, 2010. 03. 08.  

83. 21/1997 Lé vai Zol tán 1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3. 473-8130 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009. 03. 18.  

      J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,

2010. 12. 19.  

84. 164/1997 Dr. Zöld Lász ló Csa ba 6500 Baja, Dres cher Ede u. 21. 20/579-9663 D. Mun ka jog 1,2,3, 2009. 05. 12.  

      G. Mun ka ügyi kap cso la tok 2,3,4,5, 2009. 05. 12.  

85.  Czi meth Ist ván 1203 Bu da pest, Ba ross u. 46. fszt. 2. 20/970-3065 J. Fel nõtt kép zés 3,5 2009. 06. 30.  

86.  Bors Ká roly 7629 Pécs, Dobó Ist ván u. 73. 72/238-898,
20/997-4578

J. Fel nõtt kép zés 4,5,8 2009. 06. 30.  

87.  Ba zsó Bé lá né 2014 Cso bán ka, Hu ber tus köz 4. 26/320-773,
70/940-8392 

J. Fel nõtt kép zés 2,5,8 2009. 06. 30.  

88.  Bar na Ani kó 2120 Du na ke szi, Kraj cár u. 12. 30/853-3627,
473-7426 f.

J. Fel nõtt kép zés 1,2,5 2009. 06. 30.  

89.  Si ma novsz ky Ka ta lin 1118 Bu da pest, Ke len he gyi út 50. I/4. 30/900-5456 J. Fel nõtt kép zés 2,5 2009. 06. 30.  

90.  Sza bó Nóra 1223 Bu da pest Sár ga ba rack u. 4. 70/316-0232 J. Fel nõtt kép zés 1,4,5,6 2009. 06. 30.  

91.  Ber ta lan Ta más 2013 Po máz, Tö rök Ig nác u. 29. 20/340-4599 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

92.  Tol di Te réz 1158 Bu da pest, Ady End re u. 46. 30/984-2996 J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 06. 30.  

93.  Mar ko vich Iván 1098 Bu da pest, Pöttyös u. 3. I. lh. II/11. 657-0380,
30/527-1515

J. Fel nõtt kép zés 6 2009. 06. 30.  

94.  Bar tók Ta más né 5600 Bé kés csa ba, Thö köly u. 31. 66/323-590,
30/925-3285

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

95.  Dr. Poór Jó zsef 1074 Bu da pest, Rá kó czi út 70-72. 
(Mer cer Kft.) 

888-2100 B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 2,4,5 2009. 09. 30.  
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      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 3. 2009. 09. 30.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,3,4,6 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 2,4,5 2009. 06. 30.  

96.  Dr. Far kas Ka ta lin 1142 Bu da pest, Sár rét park 4. 30-445-4457,
343-4800

J. Fel nõtt kép zés 2,4,6 2009. 06. 30.  

97.  Sze pes sy Haj nal ka 1021 Bu da pest, Tá ro ga tó út 32. 461-7456  
fax: 322-7020

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
8

2009. 06. 30.  

98.  Var gá né 
dr. Szal kai Zsu zsa

1077 Bu da pest, Ró zsa u. 4-6. (KIT Kft.) 322-5608,
351-7577 

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5 2009. 06. 30.  

99.  Men ner Ákos 1157 Bu da pest, Kõ ra kás park 51. 410-8358,
30/500-2924

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 06. 30.  

100.  Bozó Zol tán Pál 5600 Bé kés csa ba, Gyõ ri u. 19. 66/436-351,
66/322-240

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

101.  Keszt he lyi Mó ni ka 1183 Bu da pest, Rá day G. u. 63. 20/9805-985 J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 06. 30.  

102.  Si mon Zol tán Pé ter 9700 Szom bat hely, Fa lu di F. u. 11. 1/1. 20/9495-956 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

103.  Sza bó Le ven té né 9700 Szom bat hely, Avar u. 26. 20/932-1976 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 06. 30.  

104.  Mül ler Hel ga Ber na dett 1076 Bu da pest, Ga ray u. 37. 20/953-8393 J. Fel nõtt kép zés 2,6,8 2009. 06. 30.  

105.  Sza bó György 2500 Esz ter gom, Csil lag tér 14. Pf. 110. 33/411-807 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5 2009. 06. 30.  

106.  Dr. Bir her Nán dor 8420 Zirc, Ró mer Fló ris u. 54. 20/915-1779 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

107.  Gát fal vi Ka ta lin 2073 Tök, Pe tõ fi S. u. 10. 237-9870,
30/971-9560

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

108.  Hor go si Ve ro ni ka 1149 Bu da pest, Eg res sy u. 97. 30/371-5435 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

109.  Sza lai Éva 3232 Mát ra fü red, Aka dé mia u. 6/c. 30/346-2904,
37/320-275

J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 06. 30.  

110.  Har ká nyi Ad ri en ne 1148 Bu da pest, Nagy L. ki rály útja 91.
IV/15.

30/306-6467 J. Fel nõtt kép zés 2,6 2009. 06. 30.  

111.  Már kus La jos 7400 Ka pos vár, Zár da u. 18. II/5. 30/640-7677 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

112.  Egyed Lász ló 3183 Ka rancs ke szi, Oro go na út 15. 20/972-8420 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

113.  Macz kó né Var ga Tí mea 4400 Nyír egy há za, Or szág zász ló tér 5. II/7. 30/284-6197 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 06. 30.  

114.  Dr. Ben ke Mag dol na 1022 Bu da pest, Ri bá ry u. 2. 30/547-2041,
433-1765

J. Fel nõtt kép zés 2,8 2009. 06. 30.  

115.  Pász tor Ti bor 4033 Deb re cen, Má tyás kir. u. 11. 20/356-3094 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

116.  Ros tás Eri ka Má ria 6723 Sze ged, Tá pai u. 26. 20/373-2361 J. Fel nõtt kép zés 5,7 2009. 06. 30.  

117.  Szil ber Er zsé bet 7630 Pécs, Prés ház u. 3. 20/313-0059 J. Fel nõtt kép zés 2,3,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

118.  Bor bély Ti bor Bors 1092 Bu da pest, Ba káts tér 6. 2/4. 30/480-4746 J. Fel nõtt kép zés 1,5,6 2009. 06. 30.  

119.  Mol nár Já nos 1186 Bu da pest, Mar gó Ti va dar u. 142. I/3. 30/971-2177 J. Fel nõtt kép zés 5,6,8 2009. 06. 30.  

120.  Ku ti né Szik szay Eri ka 7632 Pécs, Me lin da u. 45. 20/912-5166 J. Fel nõtt kép zés 4,6 2009. 06. 30.  

121.  Dr. Hor váth Im ré né 1181 Bu da pest, Kos suth L.   u. 105/B. mh.: 237-9814, 
291-0313

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  
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122.  Bo ro sán Be á ta 8630 Ba la ton bog lár, Dó zsa Gy. u. 67-69. 30/994-6220,
85/351-856

I. Sze mély ügyi szak ér tés 4. 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 06. 30.  

123.  Szi get hi  Emma 1043 Bu da pest, Vi rág u. 25. 379-5318,
30/922-4805

J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 06. 30.  

124.  Dr. Po lon kai Má ria 4029 Deb re cen, Csa pó u. 54. 20/333-5807 J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 06. 30.  

125.  Mezõ La jos 4034 Deb re cen Vá mos pér csi út 84. 30/356-1546,
52/421-120

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5 2009. 06. 30.  

126.  Gö rög né Csen des Lil la 1148 Bu da pest, BKF 
To vább kép zé si In té zet
Nagy La jos ki rály útja 1-9.

30/286-9320 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3 2009. 06. 30.  

127.  Kó nyá né Tóth Má ria 4024 Deb re cen, Su li szer viz Kft. 
Kos suth u. 42.

20/973-9769 J. Fel nõtt kép zés 4,6 2009. 06. 30.  

128.  Mol nár Csa ba 4024 Deb re cen, Su li szer viz Kft.  
Kos suth u. 42.

20/975-0678 J. Fel nõtt kép zés 5,6 2009. 06. 30.  

129.  Ma gyar Dé nes 6720 Sze ged, Vö rös marty u. 3. 62/543-043,
20/444-1658

J. Fel nõtt kép zés 6 2009. 06. 30.  

130.  Ja kab né 
dr. So mo gyi Ro zá lia

7623 Pécs, Ko lozs vár u. 8. fszt. 3. 30/354-9148 J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 06. 30.  

131.  Bo gá csi At ti la 6100 Kis kun-
fél egy há za,

Nyíl u. 37. 76/561-040 J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 06. 30.  

132.  Saj tos Géza 6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20. 76/502-292,
20/912-5891

J. Fel nõtt kép zés 1,3,4,5 2009. 06. 30.  

133.  Ma tol csi Zsig mond 2071 Páty, Fü zes pa tak u. 22. 30/211-4195 J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 06. 30.  

134.  Ré vész Luj za 4400 Nyír egy há za, Ko rá nyi köz 3. 1/4. 30/382-6533,
42/443-028

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 06. 30.  

135.  Dr. Kar dos Já nos né 1158 Bu da pest, Sas hal mi sé tány 20. 30/478-3693 J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

136.  Ret te gi Zsolt 9700 Szom bat hely, Deák F. u. 76/b. III/16. 70/368-2841,
20/964-8606

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7

2009. 06. 30.  

137.  Abo si Ist ván 1147 Bu da pest, Csö mö ri út 34/B. 
II. em. 1.

383-2324,
20/914-3045

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

138.  Buj tor Ist ván 7627 Pécs, Kis pi ri csiz ma dûlõ 30. 30/993-4892 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,6,7,8 2009. 06. 30.  

139.  Dr. Bán hi di Sán dor né 1133 Bu da pest, Kár pát u. 52. IV. 16. 30/919-5393 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 06. 30.  

140.  Dr. Be ne dek And rás né 2120 Dun ka e szi, Ilka u. 33. 30/984-9488 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5 2009. 06. 30.  

141.  Dr. Böõr Ka ta lin 1075 Bu da pest, Ma dách tér 3-4. II. em. 30/371-5436 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

142.  Tóth Já nos 1214 Bu da pest, Koz mosz sé tány 8. 3/11. 276-5020,
30/311-6590

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3 2009. 06. 30.  

143.  Nyír egy há zi György né 1033 Bu da pest, Apát u. 28. 20/928-0006,
367-0629

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  
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144.  Dr.Fo dor Im ré né 7635 Pécs, Mo gyo rós köz 4. 72/552-230,
30/993-4891

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,6,7, 2009. 06. 30.  

145.  We in per Má ria 1064 Bu da pest, Iza bel la u. 94. fszt. 5. 303-0811,
30/960-7976

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

146.  Egey Er vin 4032 Deb re cen, Bö ször mé nyi út 67. 36/203-42-8924 A. Esély egyen lõ ség 2. 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 2,7,8 2009. 06. 30.  

147.  Szi lá gyi An tal 1149 Bu da pest, SZTÁV. Rt. Al gol u. 36. 469-9040 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,6,8 2009. 06. 30.  

148.  Dr. Löff ler Di et rich né 1024 Bu da pest, Szi lá gyi 
Er zsé bet fa sor 13-15.

316-6736,
20/468-0015

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5 2009. 06. 30.  

149.  Dr. Mat he i desz Má ria 1121 Bu da pest, Bor bá la u. 3. 381-0158,
30/552-1733

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

150.  Sté pán né 
dr. Van csa Ág nes

1124 Bu da pest, Ko rom pai u. 21-23/D.
fszt. 2.

319-0844,
30/262-8773

J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

151.  Dr. As bóth Art hur 1077 Bu da pest, Ró zsa u. 4-6. (KIT Kft.) 342-7715,
342-6929

J. Fel nõtt kép zés 1,2 2009. 06. 30.  

152.  Schmidt Er zsé bet 6727 Pécs, Szi vár vány u. 3. 20/980-3116 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

153.  Bedõ Éva 1108 Bu da pest, Mély tó u. 6. 264-9034,
311-6650

J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

154.  Dr. Ma da rász Sán dor 8419 Csesz nek, Vár út 79/B. 20/333-5832 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,6,7 2009. 06. 30.  

155.  Kiss At ti la Lász ló 4031 Deb re cen, Bán u. 6/b. 30/461-6387 J. Fel nõtt kép zés 5,6 2009. 06. 30.  

156.  Ha tos Haj nal ka Csil la 9152 Börcs, Sza bad ság u. 25/B. 30/986-2800 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

157.  Ru dolf né 
dr. Ka to na Má ria

1151 Bu da pest, Po zsony u. 10. 20/980-3102,
306-5873

J. Fel nõtt kép zés 5,8 2009. 06. 30.  

158.  Mu rá nyi Ist ván 1141 Bu da pest, Ál mos ve zér park 17. 342-6952,
30/970-1262

J. Fel nõtt kép zés 2,5 2009. 06. 30.  

159.  Bar tucz Fe renc né 2100 Gö döl lõ, Tél u. 12. 30/211-9622 J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 06. 30.  

160.  Dr. Si bel ka György 3300 Eger  Zöld fa u. 27. 36/311-847 J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 06. 30.  

161.  Dr. Vá mo si Zol tán 2096 Üröm Tán csics M. u. 14. 30/984-2372 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,8 2009. 06. 30.  

162.  Pá dár Ti va dar 2440 Száz ha lom-
bat ta,

Blát hy Ottó u. 9. II/7. 30/277-1533 J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 06. 30.  

163.  Ta más né 
Le hocz ki Aran ka

5600 Bé kés csa ba, Rá bai u. 23. 30/205-9727 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2,3,4,6 2009. 09. 30.  

164.  Dr. Nagy Ág nes 5601 Bé kés csa ba, Te le ki u. 1. 30/515-0900 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2,3,4,6 2009. 09. 30.  

      H. Mun ka ügyi vi ták ke ze lõ je 1,2,3,4 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

165.  Dr. Kál mán Ani kó 4032 Deb re cen, Né meth Lász ló u. 6. 52/508-328,
30/436-8849

C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 06. 30.  
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166.  Gyü ling né 
Schind ler Ró zsa

8000 Szé kes-
fe hér vár,

Géza u. 90. 30/959-3919,
22/310-308

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,7 2009. 06. 30.  

167.  Ács Sa rol ta 8800 Nagy ka ni zsa, Ho mok ko má ro mi u. 15. 30/227-6662 J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 06. 30.  

168.  Csiz már Jó zsef 1016 Bu da pest, Cza kó u. 9. 374-6266 J. Fel nõtt kép zés 8 2009. 06. 30.  

169.  Szi egl né 
Te res csik Ka ta lin

1221 Bu da pes,t Ady E. u. 137. 30/950-9956 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 06. 30.  

170.  Far kas Éva 3529 Mis kolc, Csa bai kapu 55. 20/9514-533 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,8 2009. 06. 30.  

171.  Mol nár né Sza bó Ka ta lin 9023 Gyõr, Ál mos u. 2. 96/410-218,
30/254-8521

J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

172.  Pá der né Ne mes Szil via 8200 Veszp rém, Szik ra u. 23. 20/238-2206 J. Fel nõtt kép zés 5,6 2009. 06. 30.  

173.  Dr. Ró der Lász ló né 1191 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 26. 280-6204,
30/222-2308

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

174.  Kiss Ti bor 4400 Nyír egy há za, Ér u. 13. 3/3. 70/380-7731 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5 2009. 06. 30.  

175.  Hal mai Csa ba 8100 Vár pa lo ta, Zi chy Imre u. 16. 88/470-043 J. Fel nõtt kép zés 5,8 2009. 06. 30.  

176.  Nyá ry Lász ló Ge de on 5000 Szol nok, Kis fa lu dy u. 2. IV/13. 20/497-1158,
56/511-261

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 06. 30.  

177.  Hal mai Csa bá né 8100 Vár pa lo ta, Zi chy Imre u. 16. 88/470-043 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

178.  Ko vács Já nos 1022 Bu da pest, Bim bó út 3. V/3. 20/926-3693 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

179.  Hu szár De zsõ 7400 Ka pos vár, Er dõ sor u. 89/A. 20/975-8988 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

180.  Jó kai Ist ván 1075 Bu da pest, Rum bach S. u. 15/a. 461-7420 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
8

2009. 06. 30.  

181.  Bog dány Zol tán 1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 37. II/13. 215-4490 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,8 2009. 06. 30.  

182.  Ve ress né 
dr. Kiss Anna

4251 Haj dú sám son, Pe tõ fi u. 10/3. 30/463-3949 J. Fel nõtt kép zés 1 2009. 06. 30.  

183.  Kon tér Má ria 4026 Deb re cen, Cso ko nai u. 28. 30/548-0110 J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 06. 30.  

184.  Dal los Ger gely 9700 Szom bat hely, Szent Gel lért u. 47. 
IX/39.

20/925-1943 J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

185.  Tóth né Nagy Eme se 9970 Szent gott hárd, Hon véd u. 10. 30/610-8543,
94/554-217/24. 
mell.

J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 06. 30.  

186.  Volf Má ria Mag dol na 9700 Szom bat hely, Per int par ti sé tány 2.
IV/11.

70/332-8781 J. Fel nõtt kép zés 2,5 2009. 06. 30.  

187.  Dr. Fa ze kas né 
Sté bel Va lé ria 

4225 Deb re cen, Ho mok hát u. 40. 30/388-9283 A. Esély egyen lõ ség 1,2,4 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 6,7 2009. 06. 30.  

188.  Ja kab And rás né 3508 Mis kolc, Igaz ság u. 16. 46/347-207,
30/985-4793

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 06. 30.  

189.  So mo gyi Zsu zsan na 1074 Bu da pest, Szö vet ség u. 37. 344-5197,
30/242-2119

J. Fel nõtt kép zés 2,5,6 2009. 06. 30.  
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190.  Zol na i né Sza bó Ibo lya 4220 Hajdú -
böszörmény,

Új vá ro su u. 33. 20/947-4032 J. Fel nõtt kép zés 4,5, 2009. 06. 30.  

191.  Ke rék gyár tó Lász ló 2030 Érd, Mun ká csy u. 38. 20/514-0315,
23/369-208

J. Fel nõtt kép zés 2,4,8 2009. 06. 30.  

192.  Szûcs né 
Né meth Zsu zsan na

1201 Bu da pest, Ka to na J. u. 14. 284-4538,
20/520-2630

J. Fel nõtt kép zés 2,5,6 2009. 06. 30.  

193.  Ma jo ros né Kiss Zsu zsan na 1053 Bu da pest, Fe ren ci ek tere 5. III/10. 20/339-1068 J. Fel nõtt kép zés 3,8 2009. 06. 30.  

194.  Ve do vat ti Anil do 1027 Bu da pest, Var sá nyi Irén u. 38/a. 20/428-1256 J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 06. 30.  

195.  Ká mán Ist ván 9700 Szom bat hely, Gaz dag Er zsi u. 8. III/11. 30/377-7445,
94/520-431

J. Fel nõtt kép zés 1,2,6 2009. 06. 30.  

196.  Szá szi Ba lázs 6757 Sze ged, Zá gon u. 16. 30/565-3933 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

197.  Nagy Zsu zsan na 7624 Pécs, Ve res Pé ter u. 20. 4/15. 30/260-4105 J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 06. 30.  

198.  Dr. Kán tor né 
Sár kö zi Ka ta lin 

4600 Kis vár da, Vár u. 15. 30/364-2366,
45/415-440

J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

199.  Soós Ro land 3518 ÉRÁK 
Mis kolc,

Ere nyõ út 1. 46/530-150/115 J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 06. 30.  

200.  Har gi tai Ist ván 4400 Nyír egy há za, Kör te u. 13. 30/955-7253,
fax: 42/500-587

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5, 2009. 06. 30.  

201.  Dr. Agócs Jó zsef 3104 Sal gó tar ján, Gor kij krt. 65. 2/6. 30/983-4423,
32/416-833

J. Fel nõtt kép zés 4,5,8 2009. 06. 30.  

202.  Tur csány Fe renc 1114 Bu da pest, Bar tók Béla út 51. 385-4121 J. Fel nõtt kép zés 6 2009. 06. 30.  

203.  Eper je si Éva Zsu zsan na 7624 Pécs, Ti borc u. 30. 72/550-749,
70/289-1955

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  

204.  Iván kai György né 1153 Bu da pest, Beth len Gá bor u. 14. 307-6428 J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

205.  Sza bó Csa ba 2600 Vác, Föld vá ry tér 4. 27/318-793,
30/270-4958

J. Fel nõtt kép zés 2,7,8 2009. 06. 30.  

206.  Mol nár György 5600 Bé kés csa ba, Deg ré u. 66. 66/442-070,
30/928-2331

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,7,
8

2009. 06. 30.  

207.  Be recz ki Fe renc 4251 Haj dú-
sám son-Mar tin ka,

Kas tély u. 23. 30/998-0819,
52/535-665

A. Esély egyen lõ ség 1,2 2009. 09. 30.  

      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2,4,6,7 2009. 09. 30.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,7,
8

2009. 06. 30.  

208.  Szán tó Zol tán 8200 Veszp rém, Hal le u. 9/H. 30/345-2667,
88/591-406

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

209.  Tóth Ág nes 7623 Pécs, Nagy sze ben u. 5. 20/975-2231,
72/215-390

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 06. 30.  

210.  Zsig mond Csa ba 2030 Érd, Ha rang vi rág u. 38. 30/231-8824,
302-7876, 

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6,8 2009. 06. 30.  
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211.  Mes ter há zy Emil 7624 Pécs, Zója u. 5/B. 30/332-7423,
72/506-845

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

212.  Dr. Bo ro sán Gyu la 8900 Za la eger szeg, Kis fa lu dy u. 7-11. 30/939-7288,
92/318-737

J. Fel nõtt kép zés 2,3,5,6 2009. 06. 30.  

213.  Szom ba ti La jos Géza 3001 Hat van, Pf. 124. 30/334-4433 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009. 06. 30.  

214.  Dr. Bar dócz-Tó dor 
And rás 

1121 Bu da pest, Ara tó u. 24/B. 30/984-6649 J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 06. 30.  

215.  Ta kács György 9700 Szom bat hely, Kál vá ria u. 27. 30/969-9302 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,7,
8

2009. 06. 30.  

216.  Dr. Har gi tai Já nos 4400 Nyír egy há za, Ko rá nyi F. u. 60. 30/943-0627,
42/507-280

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 06. 30.  

217.  Kiss Sán dor 9700 Szom bat hely, Niké u. 10. fszt. 4. 30/993-2025 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,7,
8

2009. 06. 30.  

218.  Dr. Vág völ gyi né 
Né meth Éva

2022 Ta hi tót fa lu, Pa csir ta u. 30/A. 30/954-7896 J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 06. 30.  

219.  Fi tos Sán dor 1033 Bu da pest, Le ány fa lu u. 10. 30/960-9854,
338-0068

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

220.  Ká mán né Csán Zsu zsa na 2310 Sziget -
szentmiklós,

Szent Mik lós útja 4/b. I. 5. 24/467-097 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 06. 30.  

221.  Ada mik Má ria 1075 Bu da pest, Ká roly krt. 5/A. 303-0722,
20/484-9065

J. Fel nõtt kép zés 1,3,4,5,6 2009. 06. 30.  

222.  Gál Il di kó 1186 Bu da pest, Mar gó Ti va dar u. 142. I/3. 30/246-5870 J. Fel nõtt kép zés 4,5,8 2009. 06. 30.  

223.  Dr. Undi Já nos né 7400 Ka pos vár, Dam ja nich u. 8-10. 82/528-180,
30/334-5147

J. Fel nõtt kép zés 2,4 2009. 06. 30.  

224.  Ba logh Edit 6725 Sze ged, Bem u. 24. 30/475-2417 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

225.  Dr. Köny ves Eri ka 5000 Szol nok, Szol no ki Fõ is ko la  
Ady E. u. 9.

20/496-4246 J. Fel nõtt kép zés 4,5,8 2009. 06. 30.  

226.  Virt né Bod nár Éva 1108 Bu da pest, Ta ka rék u. 12. 344-5195,
265-2001

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,8 2009. 06. 30.  

227.  Dobó La jos 6726 Sze ged, Hárs fa u. 8/4. 62/438-507 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 06. 30.  

228.  Hor váth Gré ta 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10-14. 20/416-9098,
473-7735

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8, 2009. 06. 30.  

229.  Jó zan né Si pos Etel ka 6090 Kun szent-
mik lós,

Ban kos Ká roly u. 5. 20/911-5835 J. Fel nõtt kép zés 2. 2009. 09. 30.  

230.  Dr. Ta tai-Sza bó Mik lós 9797 Ná rai, Lö või u. 6. 94/321-405,
30/216-8157

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
8

2009. 09. 30.  

231.  Re mé nyi Ág nes 3532 Mis kolc, Liszt Fe renc  u. 13. 30/549-1112 J. Fel nõtt kép zés 4, 5 2009. 09. 30.  

232.  Tor day Jenõ 4225 Deb re cen, Na yg szent györgy u. 36. 70/389-7163 J. Fel nõtt kép zés 4,6 2009. 09. 30.  
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233.  Dr. Sza bó Imre Fe renc 1162 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 121. 30/230-8373,
405-3810

J. Fel nõtt kép zés 1, 2,3,4,5,8 2009. 09. 30.  

234.  Orosz Ká roly 2220 Ve csés, Sá ro si út 2. 43/23423,
29/352-231

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 09. 30.  

235.  Mi há lyi Ist ván 1222 Bu da pest, Or kán u. 12. 30/332-0108 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

236.  Schmidt Eri ka Klá ra 7400 Ka pos vár, Bú za vi rág u. 29. 30/959-1473 J. Fel nõtt kép zés 4, 5 2009. 09. 30.  

237.  Pin tér Ló ránd Nán dor 7400 Ka pos vár, Bú za vi rág u. 29. 30/959-1474 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

238.  Práff Csa ba 1098 Bu da pest, Táv író u. 21. 1. lh. 1/3. 20/992-3991 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,8 2009. 09. 30.  

239.  Tary Fe renc 6000 Kecs ke mét, Se ges vá ri u. 13. 76/413-824,
20/460-3236

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 09. 30.  

240.  Bok Jó zsef né 3524 Mis kolc, Köl csey Fe renc u. 9. 
fszt. 2.

70/502-7981,
46/314-713

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6 2009. 09. 30.  

241.  Kiss Fe renc 8900 Za la eger szeg, Ko vács K. tér 4. 92/323-707 J. Fel nõtt kép zés 3,6 2009. 09. 30.  

242.  Pa lo tás Jó zsef 6000 Kecs ke mét, Jó kai u. 28-30. IV/8. 20/428-5215 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
8

2009. 09. 30.  

243.  Czön dör Mi hály né 2490 Pusz ta-
sza bolcs,

Dó zsa György út 47/2. 20/398-8557,
25/521-400

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 09. 30.  

244.  Kol lár Jó zsef 1213 Bu da pest, Kri zan tém u. 32. 30/941-4887,
276-6677

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 09. 30.  

245.  Hen csei Kál mán 1052 Bu da pest, Bé csi u. 3. IV/30. 20/4567-741,
267-0606

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 09. 30.  

246.  Szem csák Imre 4400 Nyír egy há za, Szé che nyi u. 13. 30/229-1503 J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 09. 30.  

247.  Mar ton Jó zsef 5600 Bé kés csa ba, Sas u. 8. 66/441-314,
20/9617-557

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

248.  Györ gyi Gyu la 4405 Nyír egy há za Put tony u. 38. 20/446-0036 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,8 2009. 09. 30.  

249.  Fa rag óné Haj dok Ilo na 8000 Székes -
fehérvár,

Fe hér vá ri u. 8. 22/324-764,
30/323-2659

J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 09. 30.  

250.  Dr. Do bos Lász ló 3515 Mis kolc,  Egye tem-vá ros 46/565-433,
20/431-2806

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3 2009. 09. 30.  

251.  Ho va necz né 
Er dé lyi Ág nes

3200 Gyön gyös, Gaz dász u. 7/3. 37/319-305,
20/934-3796

J. Fel nõtt kép zés 6 2009. 09. 30.  

252.  Ud var di-La kos End re 1085 Bu da pest, Ba ross u. 43. 318-9515 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,8 2009. 09. 30.  

253.  Szöl lõ si Zsu zsa 1137 Bu da pest, Po zso nyi út 49. 20/355-9098 J. Fel nõtt kép zés 2,5 2009. 09. 30.  

254.  Var gá né Püs ki Ka ta lin 5600 Me zõ be rény, Hõ sök u. 1. 66/449-349,
30/289-5318

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5,6 2009. 09. 30.  

255.  Han go nyi Ist ván 2030 Érd, Moha u. 7. 30/984-0467 J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 09. 30.  

256.  Dan csó Tün de 1071 Bu da pest Dam ja nich u. 42. 70/211-4304 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 09. 30.  

257.  So mo di né Haj dú Éva 1136 Bu da pest, He ge dûs Gy. u. 49-51.
1/3.

210-7603/113,
70/456-1870

J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 09. 30.  

258.  Rét hy Pál 2330 Du na ha rasz ti, Bak tay Er vin út 23-25/10. 20/332-8026 J. Fel nõtt kép zés 1,2,6 2009. 09. 30.  
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259.  Bor si Ár pád 2141 Csö mör, Mó ricz Zs. u. 3/a. mh.: 267-6469, 
30/9647-395

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,7,
8

2009. 09. 30.  

260.  Fo dor Imre 1181 Bu da pest, Ki ni zsi Pál u. 4. 290-7069,
30/355-5628

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 09. 30.  

261.  Tu ró czy Ist ván né dr. 5000 Szol nok, Kons tan tin út 37. 30/219-7682 J. Fel nõtt kép zés 2,3,4,5,6,8 2009. 09. 30.  

262.  Tóth Ta más 4025 Deb re cen, Piac u. 75. I/3. 30/264-7262 J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 09. 30.  

263.  La dá nyi Lõ rinc 1238 Bu da pest, Ri a nás u. 25. 20/982-8451 J. Fel nõtt kép zés 3,4,5,6,7 2009. 09. 30.  

264.  Ko vács Pál 8000 Székes -
fehérvár,

Vág új he lyi u. 38/a. 22/329-228 J. Fel nõtt kép zés 4,5,8 2009. 09. 30.  

265.  Dr. Ná das di Jó zsef né 4400 Nyír egy há za, Fecs ke u. 12. 30/306-3653 J. Fel nõtt kép zés 4,5,8 2009. 09. 30.  

266.  Pel le Ta más né 5600 Bé kés csa ba, Dam ja nich u. 1/3. 66/441-326 J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 09. 30.  

267.  Szi lá gyi Mi hály 5000 Szol nok, Kis gyep út 17. 56/410-164,
20/335-5828

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5 2009. 09. 30.  

268.  Dr. Boza Pál 6000 Kecs ke mét, Fu tár u. 11. 76/516-385 J. Fel nõtt kép zés 2,5 2009. 09. 30.  

269.  Ka lo tá né Né meth Ág nes 2089 Tel ki, Gyön gyvi rág u. 21. 30/213-7149 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

270.  Har tyá nyi Má ria 2144 Ke re pes, Ha lász u. 4. 30/996-0475 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,7,8 2009. 09. 30.  

271.  Szûcs Ist ván 5350 Ti sza fü red, Va dász út 28/a. 30/440-9491 J. Fel nõtt kép zés 2,5,8 2009. 09. 30.  

272.  Fe ke té né dr. Sza kos Éva 1118 Bu da pest, Rat kóc u. 9. 246-2133 J. Fel nõtt kép zés 2,3,4,5,8 2009. 09. 30.  

273.  Dr. Mor vay Anna 1123 Bu da pest, Jó kai Mór u. 17. 210-7603,
20/346-7338

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 09. 30.  

274.  Cze tõ Béla 1211 Bu da pest, Tán csics M. u. 78. 276-3111,
420-4513

J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 09. 30.  

275.  Sol tész Iván 1149 Bu da pest, Ré pás sy u. 2. 8/51. 30/931-3924 J. Fel nõtt kép zés 1,4 2009. 09. 30.  

276.  Sep si Zsig mond 1211 Bu da pest, Tán csics M. u. 78. 276-3111,
420-4513

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,6,8 2009. 09. 30.  

277.  Macz kó Lász ló 1214 Bu da pest,, Kos suth L. u. 120. 
I. em. 5.

30/9313-925 J. Fel nõtt kép zés 1,4,6 2009. 09. 30.  

278.  Gás pár Gyu la 7761 Ko zár mis leny, Jó zsef At ti la u. 8. 30/976-6129,
72/516-118

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
8

2009. 09. 30.  

279.  Ju hász Fe renc né 
Ka ra kas Ilo na

1125 Bu da pest, Pat kó u. 8. 303-0810/122 J. Fel nõtt kép zés 7 2009. 09. 30.  

280.  Il lés Ba lázs 4400 Nyír egy há za, Fé szek út 194. 20/477-4483,
42/342-429

J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 09. 30.  

281.  Dr. Bal la Gá bor Ta más 1172 Bu da pest, Be seny szög u. 61. 28/420-133,
257-9299

J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 09. 30.  

282.  Kesz mann Já nos 2113 Er dõ ker tes, Mik száth K. u. 54. 333-1588,
20/541-9085

J. Fel nõtt kép zés 1,2,5,6 2009. 09. 30.  

283.  No wac ki né Tóth Ka ta lin 3535 Mis kolc, Ku ruc u. 31. II/1. 46/374-074,
30/645-6720

J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 09. 30.  
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284.  Éli ás Já nos 8000 Székes -
fehérvár,

Ró zsa he gyi u. 41. 70/502-6109,
332-7787/128

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 09. 30.  

285.  Dr. Bar kó End re 2083 Soly már, Hegy u. 6. 30/343-6407 J. Fel nõtt kép zés 2,3,8 2009. 09. 30.  

286.  Ra kacz ki né 
dr. Tóth Ka ta lin

1137 Bu da pest, Po zso nyi út 41. 340-3294,
30/418-4905

J. Fel nõtt kép zés 2,5,8 2009. 09. 30.  

287.  Pol lák Jó zsef 8000 Székes -
fehérvár,

Mancz Já nos u. 4/B. II/9. 22/316-796,
20/962-0389

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6,7,8 2009. 09. 30.  

288.  Ma jor Ág nes 1012 Bu da pest, Kuny Do mo kos u. 19. 30/919-3513 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5, 2009. 09. 30.  

289.  Fur ján Ger gely 9152 Börcs, Sza bad ság u. 25/B. 20/944-5164,
96/529-480

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6, 2009. 09. 30.  

290.  Ju hász Pé ter 6724 sze ged, Fran cia u. 4/A. 62/425-025 J. Fel nõtt kép zés 2,3,6,7 2009. 09. 30.  

291.  Gál Gyön gyi 3950 Sá ros pa tak, Tom pa út 1/a. 30/266-0879,
47/312-308

J. Fel nõtt kép zés 6 2009. 09. 30.  

292.  Dr. Tóth Gé zá né 8000 Székes -
fehérvár,

Pop rá di u. 36. 30/317-0197 J. Fel nõtt kép zés 2,6 2009. 09. 30.  

293.  Nagy Zsolt Szom bat hely, Deák F. u. 41. 30/957-7383 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

294.  Bod nár La jos né 4087 Haj dú do rog, To bor zó u. 1. 20/980-4476,
52/415-628

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 09. 30.  

295.  Be szé des 
Nim ród At ti lá né 

5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1. 30/522-5439,
66/446-444

J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 09. 30.  

296.  De utsch György 1213 Bu da pest, Cse resz nyés u. 14. 20/954-8824,
277-0512

J. Fel nõtt kép zés 5,6,7 2009. 09. 30.  

297.  Oláh né Zi e ser Zsu zsan na 2051 Bi a tor bágy, Dam ja nich u. 4. 20/382-0496,
374-6260

J. Fel nõtt kép zés 2,3,8 2009. 09. 30.  

298.  Mül ler né Vin cze Ju dit 3521 Mis kolc, Be rek kert út 40. 20/434-3044 J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 09. 30.  

299.  Ka nyár Eri ka 8200 Veszp rém, Si mon I. u. 2/C. II/7. 20/478-4713,
88/422-181

J. Fel nõtt kép zés 5,8 2009. 09. 30.  

300.  Bándly Jó zsef 9641 Rá ba paty, Fel sõ pa tyi u. 66. 30/474-7310 J. Fel nõtt kép zés 4,6 2009. 09. 30.  

301.  Vaj da Ká roly 3535 Mis kolc, Fé nyes völ gyi u. 14. I/2. 30/953-6848,
412-275

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 09. 30.  

302.  Papp Fe renc 3715 Gesz tely, Ma lom u. 1/A. 30/355-1982,
46/450-156

J. Fel nõtt kép zés 4. 2009. 09. 30.  

303.  Kör men dy Éva 3100 Sal gó tar ján, Me re dek út 9. 30/935-9184 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 09. 30.  

304.  Sza bó Ani kó 9027 Gyõr, Szél sõ u. 3. 70/525-3137 J. Fel nõtt kép zés 5. 2009. 09. 30.  

305.  Knoch Lász ló 7621 Pécs, Má ria u. 37. 20/922-1287 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 09. 30.  

306.  Su lyok Ta más 7623 Pécs, Móré Fü löp u. 2/A. III/11. 20/924-7992 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 09. 30.  
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307.  Dr. Nagy pa ta ki né 
Haj zer Anna

2440 Százhalom -
batta,

Sport u. 4. 23/354-208,
70/561-3225

J. Fel nõtt kép zés 7. 2009. 09. 30.  

308.  Mezõ Ti bor 2013 Po máz, Kör te u. 18. 26/325-288,
20/498-3817

J. Fel nõtt kép zés 7. 2009. 09. 30.  

309.  Schlett Zol tán 1212 Bu da pest, Barcs tér 1. 20/946-9675 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 09. 30.  

310.  Zol tai Már ta 1088 Bu da pest, Bé ké si u. 3. 1/B. 30/970-4780,
483-0158

J. Fel nõtt kép zés 4,8 2009. 09. 30.  

311.  Bá tyai Lász ló 1134 Bu da pest, Csán gó u. 22. V/6. 30/229-4674 J. Fel nõtt kép zés 1,5,8 2009. 09. 30.  

312.  Dr. Völgy esi Pál 1113 Bu da pest, Tor na vár u. 22. 386-9598 J. Fel nõtt kép zés 3. 2009. 09. 30.  

313.  Ti bo ri Tí mea 1014 Bu da pest, Úri u. 49. 30/990-0988,
224-0786

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 09. 30.  

314.  Dr.Far kas Olga 6771 Sze ged, Is ko la u. 18. 62/405-802 J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 09. 30.  

315.  In hof Lász ló 7636 Pécs, Til dy Z. u. 61. 70/528-0711 J. Fel nõtt kép zés 2,8 2009. 09. 30.  

316.  Dr. Szi lá gyi Klá ra 1035 Bu da pest, Vá ra di S. u. 17. VIII/48. 30/977-1447 J. Fel nõtt kép zés 2,3,6 2009. 09. 30.  

317.  Lé nárt Zol tán Le ven te 3529 Mis kolc, Kö zép szer u. 14. I/2. 30/480-4448 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

318.  Sza bó Ist ván né 5536 Kö rös új fa lu, Fel sza ba du lás u. 40. 30/239-8096 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

319.  Kol lár And rea 1115 Bu da pest, Frak nó u. 23. 30/986-2982 J. Fel nõtt kép zés 2 2009. 09. 30.  

320.  Gaál Zol tán né 7632 Pécs, Ma lé ter P. u. 114. 72/439-020,
30/288-4000

J. Fel nõtt kép zés 2,6,7 2009. 09. 30.  

      A.Esély egyen lõ ség 2. 2009. 09. 30.  

321.  Ku kucs ka Ist ván 4400 Nyír egy há za, Kiss E. u. 17. 20/958-6778 J. Fel nõtt kép zés 6. 2009. 09. 30.  

322.  Ga rai Pé ter 7400 Ka pos vár, Hon véd u. 1. 3/1. 20/321-2047,
82/501-044

J. Fel nõtt kép zés 2,3,4,5,6,8 2009. 09. 30.  

323.  Dr. Hus ti Ist ván 2100 Gö döl lõ, Nagy Lász ló u. 9. 28/522-044 J. Fel nõtt kép zés 4,6 2009. 09. 30.  

324.  Dr. Bozó Já nos né 6640 Csong rád, Jó kai u. 14. 30/857-4245,
63/483-790

J. Fel nõtt kép zés 4 2009. 09. 30.  

325.  Dr. Fü löp Ilo na Er zsé bet 4027 Deb re cen, Gyön gyö si u. 13/a. 70/235-0489,
52/422-407,
52/535-346

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6 2009. 09. 30.  

326.  Dr. Kár pá ti Lász ló 8360 Keszt hely, Deák F. u. 57. 83/314-334,
83/510-016

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6,8 2009. 09. 30.  

327.  Ra gá lyi né 
Haj dú Zsu zsan na

3530 Mis kolc, Ki rály u. 6. 20/998-2327 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

328.  Schmidt Fe renc 3521 Mis kolc Be rek kert u. 46. 30/915-8755,
46/505-915

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6,8 2009. 09. 30.  

329.  Káli Csa ba 1137 Bu da pest, Ka to na J. u. 41. III/18. 70/216-4335,
347-4052

J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 09. 30.  

330.  Tá bor Ist ván né 5712 Sza bad kí gyós, Ókí gyó si út 4. 66/250-311 J. Fel nõtt kép zés 1,4,5,8 2009. 09. 30.  

331.  Dr. Va dász Ist ván 5350 Ti sza fü red, Sar kan tyú u. 8. 30/534-6590,
59/352-106

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6 2009. 09. 30.  
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332.  Dr. Si mon Ákos 8200 Veszp rém, Sta di on u. 32/2. 88/429-671,
88/428-436

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,8 2009. 09. 30.  

333.  Kra i ci né 
dr. Szo koly Má ria 

1121 Bu da pest,    — —Köl tõ u. 18/a. 275-4396 J. Fel nõtt kép zés 2,3,4,5 2009. 09. 30. 

334.  Ké pes Já nos 1144 Bu da pest, Fü re di u. 52-54. I/14. 30/535-3685 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,6,8 2009. 09. 30.  

335.  Fa ze kas Zol tán 3600 Ózd, Kis er dõ al ja 2. 48/471-029,
48/471-185

J. Fel nõtt kép zés 1,2,6,7,8 2009. 09. 30.  

336.  Dr. Sár vá ry né 
Kiss Ka ta lin 

8900 Za la eger szeg, Rá kó czi u. 42-44. 92/321-239,
20/922-5546

J. Fel nõtt kép zés 2,6 2009. 09. 30.  

337.  Kan fi Hor váth Mi hály 6600 Szen tes, Köz tár sa ság u. 7/2. 70/272-6343 J. Fel nõtt kép zés 4. 2009. 09. 30.  

338.  Hol czin ger Ist ván né 1067 Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 43. 30/900-4618 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5 2009. 09. 30.  

339.  Ba bus Lász ló 1146 Bu da pest, Ka csóh Pong rác u. 7.
III/4.

364-4046,
30/388-5314

J. Fel nõtt kép zés 2,5 2009. 09. 30.  

340.  Brück ler Ta más 8000 Székes -
fehérvár,

Te mes vá ri út 68/A. 20/919-3276 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 09. 30.  

341.  Ste in ba cher Jó zsef né 2400 Du na új vá ros, Szé che nyi park 8. 3/2. 25/984-1518 J. Fel nõtt kép zés 2,3,6 2009. 09. 30.  

      I.Sze mély ügyi szak ér tés 1,3 2009. 09. 30.  

342.  Fe jes Ka ta lin 1062 Bu da pest, And rás sy út 8. 20/394-2353 J. Fel nõtt kép zés 4. 2009. 09. 30.  

      A.Esély egyen lõ ség 2. 2009. 10. 01.  

343.  Dr. Fo dor Sán dor né 1011 Bu da pest, Sza lag u. 6. 20/472-6591 J. Fel nõtt kép zés 2,5,6,8 2009. 09. 30.  

344.  Hid vé gi Pé ter 7625 Pécs, Kál vá ria  u. 46. 72/518-580 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,4,6 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 5,6 2009. 09. 30.  

345.  Val la tó Pé ter 4032 Deb re cen, Tes se dik Sá mu el u. 49. 20/473-6428,
52/485-527

J. Fel nõtt kép zés 6. 2009. 09. 30.  

346.  Gerõ Il di kó 4031 Deb re cen, Ist ván út 55. IX/79. 30/943-8355 A.Esély egyen lõ ség 1,2 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,7,
8

2009. 09. 30.  

347.  Dr. Ko szó Má ria 6724 Sze ged, Pet re si u. 11/a. 70/311-6262 J. Fel nõtt kép zés 2,5,6 2009. 09. 30.  

348.  Ka zar ján Er zsé bet 1146 Bu da pest, Aj tó si Dü rer sor 31. 30/949-5470 J. Fel nõtt kép zés 2,3,7 2009. 09. 30.  

      A. Esély egyen lõ ség 1,2 2009. 09. 30.  

349.  Ba logh Mi hály né 6724 Sze ged, Laj ta u. 16. 30/310-8953 C. Mun ka erõ-pi aci ta nács adás 1,2,3,4,5,6,
7

2009. 09. 30.  

350.  Kiss Ka ta lin 3100 Sal gó tar ján, Út tö rõk út 1. III/6. 32/520-190,
30/625-8554

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,8 2009. 09. 30.  

351.  Dr. Pá ger Mar git 6710 Sze ged-
Szent mi hály,

Aj tony köz 3. 20/333-5815 I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,4 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,6,8 2009. 09. 30.  

352.  Ta kács Gá bor 1173 Bu da pest, Pes ti út 136. II/9. 431-1644,
30/962-7582

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6,8 2009. 09. 30.  
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353.  Had jadj né Var ga And rea 2840 Orosz lány, Né pek ba rát sá ga u. 17.
IV/1.

34/362-907,
20/476-7290

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5 2009. 09. 30.  

354.  Trin ger Éva 1125 Bu da pest, Sá ros pa tak u. 30/C. 20/937-4764,
355-7131

J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,5,8 2009. 09. 30.  

355.  Dr. Lóth Lász ló 1701 Bu da pest, Pf.: 210. 485-5201,
20/941-8752

I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,4,6 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 3,4,5,6,8 2009. 09. 30.  

356.  Ka ra kas né Mor vay Klá ra 1031 Bu da pest, Se lyem fo nó u. 8. fszt. 1. 70/215-1513,
374-6266

J. Fel nõtt kép zés 5,8 2009. 09. 30.  

357.  Kosch Ta más 2750 Nagy kõ rös, Pa tay u. 18. mh.: 347-4040 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009. 09. 30.  

358.  Bor sy Gá bor 8000 Székes -
fehérvár,

Sütõ u. 20. fszt. 1. 20/931-2838 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4,6,7 2009. 09. 30.  

359.  Hor váth Gyu lá né 8200 Veszp rém, Sor ház u. 1/c. 88/569-930,
30/307-1478

J. Fel nõtt kép zés 5. 2009. 09. 30.  

360.  Tóth Il di kó 1032 Bu da pest, Zá por u. 61. 8/42. 30/650-0001 J. Fel nõtt kép zés 5. 2009. 09. 30.  

361.  Zi má nyi Krisz ti na 1182 Bu da pest, Kol bá nyi Géza u. 11. 374-6298,
30/535-1367

J. Fel nõtt kép zés 2,3,6,8 2009. 09. 30.  

362.  Vizi György 2092 Bu da ke szi, Jó zsef A. u. 63/c. 463-8222 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,5 2009. 09. 30.  

363.  Dr. Si mo nics Ist ván 2045 Tö rök bá lint, Ká ro lyi M. u. 70. 30/211-4871 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5 2009. 09. 30.  

364.  Nagy Gyu la 4220 Haj dú-
bö ször mény,

Ná ná si u. 20. 52/561-383 J. Fel nõtt kép zés 4. 2009. 09. 30.  

365.  Dr.Mil cse vics Ar nold né 1046 Bu da pest, Fóti út 60/E. 20/316-0335 J. Fel nõtt kép zés 3,5,6 2009. 09. 30.  

366.  Né meth Já nos 8000 Szé kes-
fe hér vár,

Bárt fai u. 21. 30/969-4733 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
8

2009. 09. 30.  

367.  No vák né Ha lász Anna 6724 Sze ged, Mura u. 11. 70/466-5411 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5 2009. 09. 30.  

368.  Nagy Zol tán 2015 Szi get-
mo nos tor-Ho rány,

Ho rány gyön gye u. 182. 30/655-1463 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

369.  Mes kó né Tóth Ágo ta 1186 Bu da pest, Go rosz ló u. 7. 295-4190,
20/254-5387

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5, 2009. 09. 30.  

370.  Hriv nák And rea 1041Bu da pest, Deák F. u. 85. 231-0700,
30/419-5331

A. Esély egyen lõ ség 1,2 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 2,5,6,7,8 2009. 09. 30.  

371.  Zi mo nyi Bar ba ra 8200 Veszp rém, Páz mán di u. 14. 20/333-0119 J. Fel nõtt kép zés 4. 2009. 09. 30.  

372.  Dr. Ká das La jos 1131 Bu da pest, Nász nagy u. 23. 359-9085 J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 09. 30.  

373.  Mar czi nek Zol tán 2314 Ha lász te lek, Is ko la u. 12. 20/951-9851 J. Fel nõtt kép zés 2,5,6 2009. 09. 30.  

374.  Za ho rán Hil da 5600 Bé kés csa ba, Haán La jos tér 7. IV. 12. 30/606-7795,
66/455-402

J. Fel nõtt kép zés 4,5,8 2009. 09. 30.  

375.  Ka ro liny Már ton né dr. 7632 Pécs, Bim bó u. 16. 72/4443-382 B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 2,5 2009. 09. 30.  

376.  Dr. Vár he lyi And rás 1024 Bu da pest, Ez re des u. 12. 488-2170,
30/952-7244

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5,8 2009. 09. 30.  
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377.  Lov re tity Má ria 7624 Pécs, Sáf rány u. 27. 72/324-182 I. Sze mély ügyi szak ér tés 3,6 2009. 09. 30.  

378.  Ka ta vics Jó zsef 9700 Szom bat hely, Be ne dek E. u. 11. II/9. 94/341-414 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás
mun ka vé del mi techn. 
vizs ga el nök

4 2009. 09. 30.  

379.  Bu cher né 
Ge me la Gab ri el la 

1036 Bu da pest, Kis ko ro na u. 12. V/25. 20/326-4307 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1. 2009. 09. 30.  

380.  Sza bó Gab ri el la 6000 Kecs ke mét, Kris tály tér 2. IV/14. 30/326-2375 I. Sze mély ügyi szak ér tés 2,3,4,5,6 2009. 09. 30.  

381.  Rá ko si Szil via 1094 Bu da pest, Páva u. 33. 472-2712
20/522-3159

J. Fel nõtt kép zés 4. 2009. 09. 30.  

382.  Kris tóf fy né Szász Etel ka 5600 Bé kés csa ba, And rás sy út 18. E. 2/13. 30/515-0800 B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 1,2,3,4,5,6,7 2009. 09. 30.  

      C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,2,3,4,6 2009. 09. 30.  

383.  Kiss Má ria Mag dol na 1064 Bu da pest, Ró zsa u. 94/B. 
F. lép csõ ház

30/357-5204,
06/1-475-5763

C.Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 6,7 2009. 09. 30.  

      J. Fel nõtt kép zés 6,7,8, 2009. 09. 30.  

384.  Gu bá né Kosz tin Jo lán 4030 Deb re cen, He gyi Mi hály né u. 66. 30/269-3295 J. Fel nõtt kép zés 3,5,6 2009. 09. 30.  

385.  Pász tor Esz ter 2030 Érd, Emma u. 1/b. 70/380-3788 J. Fel nõtt kép zés 2,4,5 2009. 12. 20.  

386.  Be lé nye si Eme se 1215 Bu da pest, Ár pád u. 10/c. X. 259. 20/317-2129 J. Fel nõtt kép zés 2,6,8 2009. 12. 20.  

387.  Dr. Hen czi La jos 1165 Bu da pest, Fu tó ró zsa u. 108. 403-4071 J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,8 2009. 12. 20.  

388.  Dr. Köpf Lász ló né 1025 Bu da pest, Sa rol ta u. 3. 30/595-1648 A. Esély egyen lõ ség 4 2009. 12. 20.  

      G. Mun ka ügyi kap cso la tok 3,4, 2009. 12. 20.  

      J. Fel nõtt kép zés 4,5 2009. 12. 20.  

389.  Gere Já nos 2400 Du na új vá ros, Apá czai Cse re J. u. 11. 25/502-850,
30/934-8309

I. Sze mély ügyi szak ér tés 3 2009. 12. 20.  

      J. Fel nõtt kép zés 5 2009. 12. 20.  

390.  Di hen La jos né 1046 Bu da pest, Lah ner György u. 8/B. 
I/1.

30/544-9329,
379-0425

B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 1,3,4,5,6,7,
8,

2009. 12. 20.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,5,7 2009. 12. 20.  

391.  Er dõ dy né 
Di Gi o van ni Mag dol na

3527 Mis kolc, Baj csy-Zsi linsz ky 10. 
I. em. 4.

46/508-685,
20/326-740

J. Fel nõtt kép zés 2,5,6,7 2009. 12. 20.  

392.  Dr. Ho vánsz ki Ar nold 1123 Bu da pest, Ka pi tány u. 1. III/9. 266-2245,
318-1945

B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 1,3,4,5, 2009. 12. 20.  

      D. Mun ka jog 1,2 2009. 12. 20.  

393.  Szász né Per la ki Ilo na 1039 Bu da pest, Bebo Ká roly u. 11. III/12. 243-6934,
460-1897

B. Mun ka dí ja zás, bér rend szer 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2009. 12. 20.  

      G. Mun ka ügyi kap cso la tok 5 2009. 12. 20.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,5,7 2009. 12. 20.  

394. 228/1999 Jan kó Zol tán 8000 Székes -
fehérvár,

Zsolt u. 76. 22/506-992 I. Sze mély ügyi szak ér tés  2009. 12. 06.  

395.  Dr. Sza bó At ti la 1114 Bu da pest, Bar tók Béla u. 70. II/5. 06/1/365-6659, 
70/227-4258

J. Fel nõtt kép zés 1,2,5, 2010. 02. 28.  
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396.  Höf lin ger Fe renc 3600 Ózd Bul csú u. 13. 48/471-943,
30/627-2366

J. Fel nõtt kép zés 1,4,5,7,8, 2010. 02. 28.  

397.  Si pos Jú lia 7678 Kovács -
szénája, 

Fõ u. 12. 20/520-9670,
72/498-665

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6, 2010. 02. 28.  

398.  Sári Béla 5000 Szol nok, Bim bó út 19. 30/967-6501 I.Sze mély ügyi szak ér tés 1,3, 2010. 02. 28.  

      J. Fel nõtt kép zés 2,5,6, 2010. 02. 28.  

399.  Dr. Do bócz ky Ká roly né 6723 Sze ged, Csa ba u. 48/A. 62/421-000 A.Esély egyen lõ ség 1 2010. 02. 28.  

400.  Fis cher Gá bor 1202 Bu da pest, Nagy szõ lõs u. 4. 30/919-9205 G. Mun ka ügyi kap cso la tok 2,4 2010. 06. 03.  

      J. Fel nõtt kép zés 2,5,6 2010. 06. 03.  

401.  Dr. Var ga Lász ló né 1114 Bu da pest, Bar tók Béla u. 1. 
II. em. 11.

365-8042 J. Fel nõtt kép zés 1 2010. 06. 03.  

402.  Er dei Pé ter 1392 Bu da pest, 
Pf. 255.

 30/230-6989 J. Fel nõtt kép zés 1,2,4, 6, 2010. 06. 03.  

403.  Dr. Le ho tai Pé ter 1145 Bu da pest, Pan cso va u. 7. 384-3210 J. Fel nõtt kép zés 4,5, 2010. 06. 03.  

404.  Bat hó Éva 5100 Jász be rény, Szép u. 28. 30/416-9956 A. Esély egyen lõ ség 1,2,3, 2010. 06. 03  

      J. Fel nõtt kép zés 2,5, 2010. 06. 03.  

405.  Papp Ist ván 2100 Gö döl lõ, Tö rök Ig nác u. 21/A. 28/414-096,
70/387-7034

I. Sze mély ügyi szak ér tés 2 2010. 09. 28.  

406.  Tí már né De ib ler Ilo na 2085 Pi lis vö rös vár, Kál vá ria u. 12. 70/387-7060 B. Mun ka dí ja zás 7 2010. 09. 28.  

407.  Dr. Deák Lász ló 1174 Bu da pest, Vö rös marty u. 29. 30/922-2365,
258-3439

J. Fel nõtt kép zés 2,4,5, 2010. 09. 28.  

408.  Dr. Bál int Ju li an na 1118 Bu da pest, Há rom szék u. 17. 70/259-6753 J. Fel nõtt kép zés 2,5, 2010. 09. 28  

409.  Már kus Lász ló 1024 Bu da pest, Lö võ ház u. 20/a. 301-9125,
30/471-4053

J. Fel nõtt kép zés 5 2010. 09. 28.  

410.  Nagy Klá ra 8640 Fo nyód, Pf. 53. 85/560-270 J. Fel nõtt kép zés 5 2010. 09. 28.  

411.  Jamb rich Ist ván 7030 Paks, Kur csa tov út 17. A/1. 75/319-525,
20/952-2227

J. Fel nõtt kép zés 4,5 2010. 09. 28.  

412.  Gye nes Ist ván né 4600 Kis vár da, Szõ lõs kert köz 5. 30/655-7531 J. Fel nõtt kép zés 4,5,6, 2010. 09. 28.  

413.  Gye nes Ist ván 4600 Kis vár da, Szõ lõs kert köz 5. 45/410-000,
30/655-7531

J. Fel nõtt kép zés 4,5,6, 2010. 09. 28.  

414.  Mó zes Ta más 1024 Bu da pest Zi va tar u. 9. 316-7397,
20/979-3892

J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6, 2010. 09. 28.  

415.  Szedl ma y er Be á ta 1094 Bu da pest, Tom pa u. 20. 472-2717,
30/231-6128

J. Fel nõtt kép zés 5 2010. 09. 28.  

416.  Bics key Ist ván 5430 Ti sza föld vár, Re mény u. 26. 56/473-031,
56/423-233/
337 m,
20/423-4310

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5, 2010. 11. 10.  

417.  Kö ves Gá bor 2045 Tö rök bál int, Hõs u. 4. 30/948-4359 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,3,4,5, 2010. 11. 10.  

418.  So po nyai Mi hály né 7200 Dom bó vár, Zal ka Máté u. 17. IV/19. 20/938-5766 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  
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419.  Csa pó Zol tán 1145 Bu da pest, Ame ri kai út 80/B. IV. 7. 252-2113,
30/922-1971

K/.Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,3,5, 2010. 11. 10.  

420.  Ad or ján Zsu zsan na 7150 Bony hád, Be ze rédj u. 39. 30/393-9616 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 1,6,7, 2010. 11. 10.  

      K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

421.  Pet ró czi Fe renc 8000 Székes -
fehérvár,

Pri vi gyei u. 11. 30/217-0916 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

422.  Li szi cza Ist ván 7100 Szek szárd, Csa tá ri u. 73. 74/411-062,
30/372-4390

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 2 2010. 11. 10.  

423.  Dr. Ábel Béla 5000 Szol nok, Tar ló u. 14. II/4. 56/344-398,
30/308-8345

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

424.  Dr. Baka Ist ván 4800 Vá sá ros-
na mény,

Sza bad ság tér 32/c. 1/2. 45/472-289,
30/525-2091

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

425.  Du chon Gá bor né 1036 Bu da pest, Ár pád fe je-
de lem útja 53/A. II. 6.

20/997-0343 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5,6, 2010. 11. 10.  

426.  Dr. Ivók né 
Mike Bog lár ka 

6500 Baja, Pus kin u. 16. 20/914-2657 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 6 2010. 11. 10.  

427.  Ve ress né 
Mol nár Ju li an na

4400 Nyír egy há za, Buj tos u. 32. 42/411-433 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,4,5, 2010. 11. 10.  

428.  Wág ner Lász ló 7300 Kom ló, Fürj u. 1. 72/482-292 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

429.  Ki rály Zol tán 7626 Pécs, Fel sõ ba lo kány u. 45. 30/332-7428 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,3,5, 2010. 11. 10.  

430.  Ba logh Zol tán 4400 Nyír egy há za, Buj tos u. 32. 42/411-480 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

431.  Ben kõ And rás 5000 Szol nok Kas sai u. 74. 1/5. 20/391-8566 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5,6, 2010. 11. 10.  

432.  Ko vács Krisz ti án 2092 Bu da ke szi, Batt hy ány u. 67. 20/339-9300 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

433.  Van dzsó Ti bor 2500 Esz ter gom, Kos suth La jos u. 52. 33/312-912,
30/285-1551

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 6 2010. 11. 10.  

434.  Vin cze György né 7632 Pécs, Gyu lai Pál u. 11. 72/506-893,
30/351-3814

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,3,5,6, 2010. 11. 10.  

435.  Hor váth Ani kó Ka ta lin 7432 He tes, Vi kár Béla u. 21. 30/314-2553 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2, 5,6, 2010. 11. 10.  

436.  Par ti Mó ni ka Ivett 1043 Bu da pest, Kas sai u. 8. VIII/48. 30/361-2742 K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 3 2010. 11. 10.  

437.  Dr. Titt man né 
dr. Tóth No é mi

2510 Do rog, Mar ti no vics u. 12. 33/312-912,
30/9374-438

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 4 2010. 11. 10.  

438.  Ga rad nay Tí mea 2500 Esz ter gom, Bá no mi ltp. 12. 3/1. 33/312-912,
30/748-2855

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

439.  Ta kács Ág nes Mar git 1035 Bu da pest, Szent end rei út 8. 10/55. 06/1/242-1086, 
20/957-9049

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,3,4,5, 2010. 11. 10.  

440.  Ha jas György 8800 Nagy ka ni zsa, Te le ki u. 7/a. 30/463-0750 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

441.  Schil ler Ker tész Ta más 2500 Esz ter gom, Lip pert Jó zsef út 7. 30/940-8627 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

442.  Tor nai Ani kó 8230 Ba la ton fü red, Óvo da u. 18/b. 70/337-2590 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

443.  Kiss né Ko vács Ma ri an na 5600 Bé kés csa ba, Te le ki u. 8. 30/205-9726 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

444.  Kiss And rea 8900 Za la eger szeg, Bíró Már ton u. 24/A. II/7. 92/509-855,
30/904-9682

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5, 2010. 11. 10.  
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445.  Ri ger Gyu la 7622 Pécs, Liszt F. u. 18. 72/334-880,
30/5657-822 

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2, 3,5,6, 2010. 11. 10.  

446.  Ma ra di Pé ter 2500 Esz ter gom, Aká cos u. 81. 33/312-912,
30/949-1487

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

447.  Sza ba dos Mó ni ka 5600 Bé kés csa ba, Csá nyi u. 2. I/6. 20/360-1847 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

448.  Ur bán Ist ván 3527 Mis kolc, Sol tész N. K. u. 1. I/4a. 30/587-7907 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

449.  Dr. Kis vá ri né 
dr. Cser veny Anna Má ria

7622 Pécs, Baj csy-Zs. u. 2. 72/532-447,
70/233-9397

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5, 2010. 11. 10.  

450.  Tas ná di Sán dor 2500 Esz ter gom, Pf.: 95. 33/312-912,
30/948-2338

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,3,5,6, 2010. 11. 10.  

451.  Mi ha lo vits né 
Uj la ki Ágo ta

2510 Do rog, Fáy ltp. 5. 2/8. 33/312-912,
30/309-9290

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 2 2010. 11. 10.  

452.  Dr. Tacz man La jos 5100 Jász be rény, Pf.:166 30/998-0330 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5, 2010. 11. 10.  

453.  Dr. Pán cél Ti bor 7633 Pécs, Esz ter gár L. u. 1/b. fszt. 3. 70/360-6238 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

454.  Dr. Ju hász Fe renc 1173 Bu da pest, Ka szá ló u. 109. II. 8. 20/474-3991 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,3,4,5,6, 2010. 11. 10.  

455.  Dr. Som lay Géza 1188 Bu da pest, Ti sza vi rág u. 31/a. 294-5251,
30/948-4620

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,3,4,5,6, 2010. 11. 10.  

456.  Hu szár Ti bor 9970 Szent gott hárd, Má ria út 10. 70/382-1565 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

457.  Kis Ilo na Ka ta lin 5000 Szol nok, Ba ross Gá bor út 5. 1/4. 30/466-3689 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

458.  Csép ke Ist ván 4400 Nyír egy há za, Buj tos u. 32. 20/470-0763 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

459.  Dr. Ham zsa Béla 1084 Bu da pest, Víg u. 22. I/2. 314-3926,
20/388-3695

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

460.  Bol gár né Szé kely Má ria 1139 Bu da pest, Lomb u. 22. 412-8114,
30/989-6492

K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

461.  La jos Ti bor Kis kun ha las, Bocs kai u. 14. 30/475-1644 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 11. 10.  

462.  Dr. Sar ka di Sán dor 7130 Tol na, Bar tók Béla u. 71. 20/925-6678 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 3,4, 2010. 11. 10.  

463.  Dr. Pál Lász ló 6455 Katy már, Má jus 1. u. 14. 30/219-0717 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,2,3,5, 2010. 11. 10.  

464.  Hárs völ gyi Ta más 5000 Szol nok, Kar czag Lász ló u. 3. 6/52. 30/366-6765 K. Fog lal ko zá si  re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 11. 10.  

465.  For gó György né 1203 Bu da pest, Szt. Er zsé bet tér 13. I/2. 475-5855 A. Esély egyen lõ ség 3 2010. 12. 19.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 5 2010. 12. 19.  

466.  Orosz Er zsé bet 1081 Bu da pest, Fi u mei u. 19/A. 323-6431,
30/417-0148

I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,5,6,
7,

2010. 12. 19.  

      J. Fel nõtt kép zés 2 2010. 12. 19.  

467.  Dr. Mar tin kó Jó zsef 2084 Pi lisszen ti ván, Hárs fa  u. 11. 26/366-144,
30/357-3258

J. Fel nõtt kép zés 3 2010. 12. 19.  

468.  Dr. Zsuf fa Ákos Kál mán 1066 Bu da pest, Te réz krt. 28. I/5. 20/366-5034 C. Mun ka erõ-pi a ci ta nács adás 2 2010. 12. 19.  

      J. Fel nõtt kép zés 4,5,6,8, 2010. 12. 19.  
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469.  Ker tész Ad ri enn 1145 Bu da pest, Ko rong u. 48. I/3. 30/970-7014 E. Mun ka pszi cho ló gia 3 2010. 12. 19.  

       I. Sze mély ügyi szak ér tés 3,4, 2010. 12. 19.  

470.  Pa u kó né Vár nai Ad ri enn 1158 Bu da pest, Be zsil la IV. u. 16. 20/926-4982 J. Fel nõtt kép zés 2 2010. 12. 19.  

471.  Dr. Ve res Gá bor 1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 3. 475-5864 A. Esély egyen lõ ség 4 2010. 12. 19.  

      I. Sze mély ügyi szak ér tés 5 2010. 12. 19.  

472.  Dr. Papp Sán dor 1119 Bu da pest, Ete le út 63. 10/98. 30/9824-806 J. Fel nõtt kép zés 2,7,8, 2010. 12. 19.  

473.  Kosch Ta más 1097 Bu da pest, Gyá li út 33-35. 347-4040,
53/351-204,
30/262-2686

K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,3,5, 2010. 12. 19.  

474.  Dr. Bar czi An tal 3300 Eger, Tí már út 3. 1/2. 36/518-013,
30/205-2945

K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,5, 2010. 12. 19.  

475.  Tas ná di Ág nes 1087 Bu da pest, Szá za dos út 32. 20/493-3325 J. Fel nõtt kép zés 2,5,7,8, 2010. 12. 19.  

476.  Far kas né 
dr. Lu ká csy Zita

9024 Gyõr, Ikva u. 24. 20/944-7650,
mh: 96/426-229

K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,2,5,6, 2010. 12. 19.  

477.  Sza bó né 
dr. Sza bó Er zsé bet

5300 Kar cag, Püs pök la dá nyi út 38. 30/901-3767 D. Mun ka jog 1,2,3, 2010. 12. 19.  

478.  Ka szi ba Zsu zsan na  7300 Kom ló, Dó zsa Gy. u. 5. 30/368-88230 I. Sze mély ügyi szak ér tés  4,5, 2010. 12. 19.  

      K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 2 2010. 12. 19.  

479.  dr. Csi kesz Ta más 1053 Bu da pest, Ve res Pál né u. 26. I/5. 266-7601,
20/338-70005

J. Fel nõtt kép zés 6, 8 2010. 12. 19.  

480.  Nagy mi hály Já nos 5600 Bé kés csa ba, Haán L. tér 14. II/6. 66/635-108,
70/387-7206

G. Mun ka ügyi kap cso la tok 2,3,4,5, 2010. 12. 19.  

      H. Mun ka ügyi vi ták ke ze lõ je 1,2, 2010. 12. 19.  

481.  Vit zé né Ke rék Gert rúd 4400 Nyír egy há za, Nyíl u. 44. 20/930-8730 K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,3, 2010. 12. 19.  

482.  Szé csé nyi La jos 4024 Deb re cen, Su men u. 12. I/7. 30/239-9649 K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,3,5, 2011. 02. 17.  

483.  Glant né Nagy Ka ta lin 4030 Deb re cen, Ko sár fo nó u. 42. 30/257-7282,
30/627-3137

K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,2,5, 2011. 02. 17.  

484.  Dr. Pe té né 
Ado mán Má ria

4100 Berettyó -
újfalu,

Len kei u. 26. 30/239-9656 K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,5, 2011. 02. 17.  

485.  Ke re kes And rás 4532 Nyír tu ra Tán csics Mi hály u. 35. 30/339-1895,
30/911-2207

K. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1,5, 2011. 02. 17.  

486.  Sza bó né dr. Ber ki Éva 1086 Bu da pest, Mag dol na u. 6/a. 314-4538 I. Sze mély ügyi szak ér tés 1,2,3,4,6,7, 2011. 02. 17.  

      J. Fel nõtt kép zés 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2011. 02. 17.  

487.  Dr. Vá ra di Lász ló 1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3. 472-8079 J. Fel nõtt kép zés 1,3,4,5, 2011. 02. 17.  

488.  Dr. Kar dos Já nos 1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3. 472-8075 J. Fel nõtt kép zés 4,5,8, 2011. 02. 17.  
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A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

t á  j é  k o z  t a  t ó  j a

a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let 
2006. már ci us 1-jé tõl ha tá lyos össze té te lé rõl

Jog sza bály sze rin ti
kép vi se let

Je lö lõ szer ve zet Tag

He lyi ön kor mány za tok Me gyei Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge Tóth Já nos

Mi nisz té ri u mok If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té ri um

Ká dár Mag da lé na

Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Mes kó né Tóth Ágo ta

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Wa y da Im ré né

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Dr. Nagy né Ma ros Jo lán

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um Dr. Dá vid Lász ló

Ok ta tá si Mi nisz té ri um Ja kab Já nos

Egy há zak Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Frut tus Ist ván Le ven te

Gaz da sá gi Ka ma rák Ma gyar Ag rár ka ma ra Dr. Ko vács Lász ló Mik lós 

Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Dr. Szi lá gyi Já nos 

Mun ka adók és mun ka vál la lók 
szer ve ze tei

Ér tel mi sé gi Szak szer ve ze ti Tö mö rü lés Dr. Kiss Papp Lász ló 

Ke res ke dõk és Ven dég lá tók Or szá gos 
Érdek képviseleti Szö vet sé ge

Tóth Já nos

Fel nõtt kép zé si szak mai szer ve ze tek Fel nõtt kép zé si Szak ér tõk Or szá gos Egye sü le te Dr. Ma da rász Sán dor 

Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge Bor si Ár pád

Fel nõtt kép zés el is mert szak ér tõi Ja kab Ta más

FAT el nö ke

Dr. Mi hály Ottó 

Dr. Bar ta Ta más

224 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 3. szám

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

t á  j é  k o z  t a  t á  s a

a te rü le ti (re gi o ná lis) mun ka biz ton sá gi, 
mun ka ügyi fel ügye lõ sé gei ki ne ve zett ve ze tõ i nek

ne vé rõl és el ér he tõ sé gé rõl

A Mun ka ügyi Köz löny 2006. évi 2. szá má ban je lent meg 
tá jé koz ta tás az OMMF te rü le ti szer ve i nek 2006. ja nu ár
1-jé tõl ha tá lyos át szer ve zé sé rõl, amely sze rint az ad di gi
me gyei (fõ vá ro si) fel ügye lõ sé gek új te rü le ti egy sé gek be
ren dez ve re gi o ná lis ala pon mû köd nek to vább. Az óta le zaj -
lot tak a te rü le ti szer vek ve ze tõi poszt já ra ki írt pályázta -
tások, amely nek ered mé nyek kép pen 2006. már ci u sá tól - a

Közép-ma gyar or szá gi Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ ség ese -
tében ko ráb ban - vég le ges ki ne ve zést kap tak a kö vet ke zõ
igaz ga tók. 

Az OMMF re gi o ná lis te rü le ti szer vei, ve ze tõi és elérhe -
tõségei:

MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELÕSÉGEK

OMMF Kö zép-ma gyar or szá gi Mun ka biz ton sá gi Fel -
ügye lõ sé ge (Budapest)

Il le té kes sé ge: Bu da pest, Pest Me gye
Igaz ga tó: Ber ta Lász ló 
Szék hely: Bu da pest IX. ker., Páva u. 6.
Pos ta cím: 1458 Bu da pest 97. Pf. 13.
tel.: 06/1-323-3600,  06/1-323-3601, fax: 06/1-323-3602
E-ma il: kmmb@ommf.gov.hu; kmmb-ig@ommf.gov.hu



OMMF Nyu gat-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ -
sé ge (Szom bat hely)

Il le té kes sé ge: Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas, Zala me gye 
Igaz ga tó: Fe ke te Ist ván
Szék hely: Szom bat hely, Har gi ta u. 31.
Pos ta cím: 9701 Szom bat hely, Pf: 243.
tel.: 94/522-613, 94/522-617, 94/522-611, fax: 94/500-795
E-ma il: nydmb@ommf.gov.hu; nydmb-ig@ommf.gov.hu

OMMF Kö zép-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ -
sé ge (Veszp rém)

Il le té kes sé ge: Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom, Veszp rém
me gye

Igaz ga tó: Nesz tin ger Pé ter
Szék hely: Veszp rém, Ba tsá nyi u.5.
Pos ta cím: 8201 Veszp rém, Pf.:20
tel: 88/566-700, 88/566-800, fax: 88/566-900, 88/566-901
E-ma il: kdmb@ommf.gov.hu; kdmb-ig@ommf.gov.hu

OMMF Dél-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(Pécs)

Il le té kes sé ge: Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye 
Igaz ga tó: Wág ner Béla 
Szék hely: Pécs, Má tyás kir. u. 3.
Pos ta cím: 7601 Pécs, Pf. 390
tel.: 72/518-844, 72/517-444, 72/517-447, fax: 72/518-848
E-ma il: ddmb@ommf.gov.hu; ddmb-ig@ommf.gov.hu

OMMF Észak-ma gyar or szá gi Mun ka biz ton sá gi Fel -
ügye lõ sé ge (Mis kolc)

Il le té kes sé ge: Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Nóg rád
me gye

Igaz ga tó: Soly mo si Já nos
Szék hely: Mis kolc, Szent györgy u. 40.
Pos ta cím: 3523 Mis kolc, Pf. 82.
tel.: 46/560-010, 46/562-050, 46/562-060, fax: 46/562-071
E-ma il: emmb@ommf.gov.hu; emmb-ig@ommf.gov.hu

OMMF Észak-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(Deb re cen)

Ille té kes sé ge: Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok, Sza -
bolcs- Szatmár-Bereg me gye 

Igaz ga tó: Sze mán Mi hály
Szék hely: Deb re cen, Haj nal u. 15.
Pos ta cím: 4029 Deb re cen, Haj nal u. 15.
tel.: 52/417-340, 52/412-270, 52/413-784, 
fax: 52/417-340, 52/412-270, 52/413-784
E-ma il: eamb@ommf.gov.hu; eamb-ig@ommf.gov.hu

OMMF Dél-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(Kecs ke mét)

Il le té kes sé ge: Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye 
Igaz ga tó: Bo dor Ist ván
Szék hely: Kecs ke mét, Klap ka u. 34.
Pos ta cím: 6001 Kecs ke mét, Pf. 266.
tel.: 76/328-216, 76/486-588, 76/500-670, fax: 76/486-740
E-ma il: damb@ommf.gov.hu; damb-ig@ommf.gov.hu

MUNKAÜGYI FELÜGYELÕSÉGEK

OMMF Kö zép-ma gyar or szá gi Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(Bu da pest)

Il le té kes sé ge: Bu da pest, Pest megye
Igaz ga tó: Ge rõ fi Lász ló
Szék hely: VIII. ker., Kis fa lu dy u. 9.
Pos ta cím: 1438 Bu da pest, Pf. 520.
tel.: 06/1-323-2190, 06/1-323-2191, fax: 06/1-210-7374
E-ma il: kmmu@ommf.gov.hu; kmmu-ig@ommf.gov.hu

OMMF Nyu gat-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(Szom bat hely)

Il le té kes sé ge: Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas, Zala me gye
Igaz ga tó: dr. Vi rágh Nor bert
Szék hely: Szom bat hely, Har gi ta u. 31.
Pos ta cím: 9701 Szom bat hely, Pf: 243.
tel.: 94/522-613, 94/522-617, 94/522-611 fax: 94/500-795
E-ma il: nydmu@ommf.gov.hu; nydmu-ig@ommf.gov.hu

OMMF Kö zép-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(Székes fehérvár)

Il le té kes sé ge: Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom, Veszp rém
me gye

Igaz ga tó: Jan kó Zol tán
Szék hely: 8002 Szé kes fe hér vár, Má tyás kir. u. 6.
Pos ta cím: 8002 Szé kes fe hér vár, Pf. 373.
tel.: 22/511-000, 22/316-208, fax: 22/316-577, 22/316-208
E-ma il: kdmu@ommf.gov.hu; kdmu-ig@ommf.gov.hu

OMMF Dél-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge(Pécs)
Il le té kes sé ge: Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye
Igaz ga tó: Papp Gá bor
Szék hely: Pécs, Má tyás kir. u. 3.
Pos ta cím: 7601 Pécs, Pf. 390
tel.: 72/518-844, 72/517-444, 72/517-447, fax: 72/518-848
E-ma il: ddmu@ommf.gov.hu; ddmu-ig@ommf.gov.hu

OMMF Észak-ma gyar or szá gi Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(Eger)

Il le té kes sé ge: Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Nóg rád
me gye

Igaz ga tó: dr. Ba kos Jó zsef
Szék hely: Eger, Tri ni tá ri us út 1.
Pos ta cím: 3301 Eger, Pf. 133.
tel.: 36/512-094, 36/512-071, 36/512-081, fax: 36/512-091
E-ma il: emmu@ommf.gov.hu; em mu-ig@ommf.gov.hu

OMMF Észak-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge (Deb -
re cen)

Il le té kes sé ge: Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok, Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me gye

Igaz ga tó: Ker tész Sán dor
Szék hely: Deb re cen, Haj nal u. 15.
Pos ta cím: 4029 Deb re cen, Haj nal u. 15.
tel.: 52/417-340, 52/412-270, 52/413-784, 
fax: 52/417-340, 52/412-270, 52/413-784
E-ma il: eamu@ommf.gov.hu; ea mu-ig@ommf.gov.hu
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OMMF Dél-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge (Kecs -
kemét)

Il le té kes sé ge: Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye
Igaz ga tó: dr. Ba lázs Mi hály
Szék hely: Kecs ke mét, Klap ka u. 34.
Pos ta cím: 6001 Kecs ke mét, Pf. 266.
tel.: 76/328-216, 76/486-588, 76/500-670, fax: 76/486-740
E-ma il: damu@ommf.gov.hu; da mu-ig@ommf.gov.hu

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

t á  j é  k o z  t a  t á  s a

az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes

sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le tõ leg 
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len té sé rõl,
va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si

szolgáltatási díjról szóló
13/2004. (IV. 19.) FMM ren de let sze rint ki adott 

EK tí pus ta nú sít vány köz zé té te lé rõl

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az
egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó,
el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag -
állama i nak való be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el -
járásért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szóló
13/2004. (IV. 19.) FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM
ren de let) 16. §-a alap ján a BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej -
lesz tõ Kft. 2006. feb ru ár 20-án az Or szá gos Mun ka biz ton -
sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get a 14. § (1) be kez dé se
sze rin ti EK tí pus ta nú sít vány ki adá sá ról tá jé koz tat ta. 

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség az FMM ren de let 21. § (1) be kez dés f) pont ja
alap ján en nek meg fe le lõ en az aláb bi a kat te szi köz zé:

EK tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer -
ve zet: BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (Rö vid
nevén: BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, Ba ross u. 39.
Tel.: 06/1-272-0011, Fax: 06/1-369-1058, E-mail:
BIMEO@bi meo.hu)

Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1524. 

EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 068-L/2006

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
mun ka láb be li csa lád (szan dá lok és szá ras ci põk) 

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 87001,
87002, 87003, 87004 (I/A), 830011, 83014 (I/B)

EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 069-L/2006

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
mun ka láb be li csa lád fél ci põk (I/A)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 75020,
85013

EK tí pus ta nú sít vány szá ma: 070-L/2006

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú
mun ka láb be li csa lád fél ci põk (I/A), szá ras ci põk (I/B)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 584B,
586B (I/A), 577B, 577 (I/B).

T á  j é  k o z  t a  t á s

pá lyá za ti fel hí vás ról

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok 
fel hasz ná lá sá ra

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség (OMMF) a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi
XCIII. tör vény (Mvt.) 80. § (2) be kez dé se, va la mint az
5/2002. (XI. 12.) FMM ren de let ben fog lal tak alap ján

pályázatot hirdet

az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zés cél ja i nak tá mo ga tá sá ra, mely nek ered mé nye kép -
pen ja vul hat nak a mun ka kö rül mé nyek és csök kent he tõ ek
a mun ka bal ese tek, fog lal ko zá si meg be te ge dé sek.

I. Ál ta lá nos fel té te lek

1. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak és el bí rá lá sá nak rend je

A pá lyá za to kat az OMMF-hez (1024 Bu da pest, Mar -
git krt. 85., 1399 Bu da pest, Pf. 639.) 6 pél dány ban
(1 pld. ere de ti+5 pld. má so lat) kell be nyúj ta ni.

A be nyúj tás ha tár ide je: 2006. már ci us 30.

A meg je lölt ha tár idõ után ér ke zett, a tá mo gat ha tó cé lok
közé nem so rol ha tó, va la mint az elõ ír tak hoz ké pest hi á -
nyo san be ér ke zõ pá lyá za tok nem ve he tõk fi gye lem be.

A tá mo ga tás ról a mun ka vé del mi fel ügye le tet el lá tó ha -
tó sá gok vé le mé nyé nek, va la mint az OÉT Mun ka vé del mi
Bi zott sá ga ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel a fog lal koz -
ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter a be nyúj tás ha tár -
ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül dönt.

A dön tés rõl a pá lyá zók le vél ben ér te sül nek, a pá lyá zat
ered mé nyé nek hi va ta los lap ban tör té nõ köz zé té te lé rõl az
OMMF gon dos ko dik.
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2. A tá mo ga tás cél ja, ke ret össze ge

A pá lyá zat ra for dít ha tó ke ret összeg (2005. I-II. fél évi)
220 mil lió Ft, amely ka mat men te sen vissza té rí ten dõ, vagy 
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ként is ad ha tó. 

A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó kü lö nö sen a mun ka esz kö -
zök és vé dõ esz kö zök, tech no ló gi ák mun ka vé del mi célú
ku ta tá sá ra, fej lesz té sé re, a fog lal ko zá si ve szé lyek és ár tal -
mak meg elõ zé sét szol gá ló tá jé koz ta tás ra, is me ret ter jesz -
tés re, kép zés re, va la mint a kor sze rû mun ka vé de lem elõ írá -
sa i nak való meg fe le lés re a vál lal ko zá sok és a mun ka vé de -
lem ben érin tett tár sa dal mi szer ve ze tek ez irá nyú fel ké szí -
té sé re.

Elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok, ame lyek be so -
rol ha tó ak a II/2. pont ban fel so rolt ki emelt té ma kö rök va la -
me lyi ké be.

3. Ál ta lá nos tá mo ga tá si fel té te lek

Tá mo ga tást bel föl di szék he lyû jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság, egyé ni vál lal ko zó
vagy költ ség ve té si szerv kap hat.

Je len pá lyá za ti fel hí vás alap ján el nyert (vál lal ko zá sok -
nak nyúj tott) tá mo ga tás cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi -
nõ sül, amely re a vo nat ko zó ren del ke zé se ket az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse -
kély össze gû (ún. de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról szó ló 96/2001/EK bi zott sá gi ren de let tar tal -
maz za. En nek ér tel mé ben egy vál lal ko zás nak, bár mely
for rás ból, cse kély össze gû tá mo ga tá si jog cí men oda ítélt
tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma - há rom év vo nat ko zá sá ban
- nem ha lad hat ja meg a 100.000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
össze get. Ezen a jog cí men nem ré sze sül het nek tá mo ga tás -
ban a szál lí tá si ága zat ban te vé keny ke dõ vál lal ko zá sok, to -
váb bá a tá mo ga tás nem ve he tõ igény be me zõ gaz da sá gi, il -
let ve ha lá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz, fel dol go zá sá hoz
vagy azok ér té ke sí té sé hez, az ex port hoz köz vet le nül kap -
cso ló dó te vé keny sé gek hez, va la mint az im port áruk he -
lyett ha zai áru hasz ná la tá tól füg gõ tá mo ga tá sok ese té ben.
A ked vez mé nye zett nek a tá mo ga tást nyúj tó ké ré sé re nyilat -
koznia kell ar ról, hogy a szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ
há rom év ben mek ko ra össze gû cse kély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sült.

A tá mo ga tás csak ese ti le het, nem nyújt ha tó fo lya ma to -
san és nem szol gál hat ja a pá lyá zó alap ve tõ gaz da sá gi mû -
kö dé sé nek fenn tar tá sát.

Nem tá mo gat ha tó az olyan pá lyá zat, amely ben a pá lyá -
zó olyan alap ve tõ (mi ni má lis) mun ka vé del mi kö ve tel mé -
nyek meg va ló sí tás nak tá mo ga tá sát igény li, ame lyek tel je -
sí té sé re a mun ka vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zot tak alap ján egyéb ként is kö te les.

Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re, akit a pá -
lyá zat be nyúj tá sa elõt ti két év ben a mun ka vé del mi jog sza -
bá lyok (pl. a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör -
vény) meg sér té se mi att jog erõ sen leg alább 300 000 fo rint
mun ka vé del mi bír ság meg fi ze té sé re kö te lez tek.

A pá lyá za ton fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás
alatt álló, il let ve köz tar to zás sal bíró gaz dál ko dó szer ve zet
nem ve het részt.

A sa ját és egyéb for rá sok, va la mint az igé nyelt tá mo ga -
tás együt te sen fe de ze tet kell hogy te remt se nek a pá lyá za ti
cél meg va ló su lá sá ra.

A tá mo ga tás olyan pá lya mû re nyújt ha tó (le gyen az
tech ni kai vagy mód szert ki dol go zó), amely nek meg va ló sí -
tá sa a be nyúj tás idõ pont já ban még nem kez dõ dött meg. 

Az oda ítélt tá mo ga tás ren del te té sé nek meg fe le lõ en,
meg ál la po dás sze rin ti üte me zés ben hasz nál ha tó fel, át üte -
me zé sé re csak el há rít ha tat lan ok alap ján ke rül het sor.

A ked vez mé nye zet tel az OMMF szer zõ dést köt a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá ra. E szer zõ dés tar tal maz za a tá mo ga tás 
fel hasz ná lá sá val, an nak el len õr zé sé vel és fo lyó sí tá sá val
kap cso la tos fel té te le ket, a szer zõ dés meg sze gé sé nek kö -
vet kez mé nye it (pl. a tá mo ga tás vissza vo ná sa).

II. Rész le tes fel té te lek és bí rá la ti szem pon tok 

1. A tá mo ga tás mér té ke

A tá mo ga tás mér té ke a meg va ló sí tás tel jes költ sé ge it is
fe dez he ti. 

A meg va ló sí tá si terv sze rint nye re sé get hozó pá lyá zat -
hoz ki zá ró lag vissza té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó, a meg -
va ló sí tás költ sé ge i nek 70%-áig.

A tá mo ga tás ból kon fe ren cia, tá jé koz ta tó elõ adás szer -
ve zé se kor nem fi nan szí roz ha tó a szál lás, ét ke zés, a részt -
ve võk uta zá si költ sé ge, azon ban tá mo ga tás kér he tõ az elõ -
adás meg fe le lõ kö rül mé nye i nek meg te rem té sé re (pl. elõ -
adó te rem bér le te), il let ve a meg hí vott elõ adók tisz te let díj -
ára, va la mint a részt ve võk szá má ra ké szí tett írá sos tá jé -
koz ta tó ra.

2. Ki e mel ten tá mo gat ha tó cé lok

A meg újult, har mo ni zált mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek 
gya kor la ti meg va ló sí tá sá hoz a kö zép- és fel sõ ve ze tõk fel -
ké szí té se, a meg elõ zés el sõbb sé gét hang sú lyo zó mun ka -
vé del mi is me re tek át adá sa.

Az épí tõ ipa ri, sze re lõ ipa ri, bá nyá sza ti és kar ban tar tá si
mun ka he lye ken a koc ká za tok csök ken té se, a mó do sí tott
Vas- és Fém ipa ri Biz ton sá gi Sza bály zat elõ írá sa i nak is -
mer te té se, ez zel kap cso la tos tá jé koz ta tás. Ok ta tá si, kép -
zési prog ra mok el ké szí té se, fel vi lá go sí tó, ta pasz ta lat át adó
ak ci ók szer ve zé se kü lö nös te kin tet tel az épí tõ ipa ri, sze re -
lõ ipa ri kis- és kö zép vál lal ko zá sok ra.

A Mun ka vé de lem Or szá gos Prog ram já hoz kap cso ló dó
egyes spe ci á lis szak mai te rü le tek (pl. a bal eset biz to sí tás,
egy sé ges koc ká zat becs lé si me to di ka és a mun ka vé de lem
kap cso la ta, a mun ka vé del mi vég zett sé get adó is ko lai és is -
ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek le he tõ sé ge i nek fel mé ré se
és elõ ké szí té se) ku ta tá si igé nyû fel dol go zá sa és szak mai
ja vas lat ki ala kí tá sa.

A mun ka vé de lem és a mé dia kap cso la tá ban rej lõ meg -
ol dá si le he tõ sé gek vég re hajt ha tó ki dol go zá sa, ide ért ve
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egy ak ció prog ram meg fo gal ma zá sát is, amely a mun ka vé -
de lem or szá gos is mert sé gét ja ví ta ná, meg te rem te né a köz -
gon dol ko dás ban a mun ka vé de lem ar cu la tát, ki emel né ér -
té ke it. A fel adat vég re haj tá sá ba be kell von ni az érin tett
ha tó sá go kat (OMMF, ÁNTSZ, MBH) és ér dek kép vi se le -
te ket (pl. OÉT Mun ka vé del mi Bi zott sá ga). 

A fog lal ko zás-egész ség ügyi or vo sok (szol gá lat) és a
mun ka biz ton sá gi szak em be rek sze re pé nek meg ha tá ro zá sa 
a mun ka he lyi koc ká za tok ke ze lé sé ben (becs lé sé ben és ér -
té ke lé sé ben), kü lö nös te kin tet tel a bi o ló gi ai kó ro ki té nye -
zõk re.

Mód sze rek ki dol go zá sa a meg ma radt mun ka ké pes ség
hasz no sí tá sá ra a fog lal ko zá si re ha bi li tá ció ke re té ben. A mód -
szer be mu ta tá sa, kü lö nös te kin tet tel a fel ada tok mul ti disz cip -
li ná ris jel le gé re.

Egész ség ügyi lé te sít mé nyek ben - kü lö nös te kin tet tel a
moz gás kor lá to zot tak, fo gya té ko sok és az idõs ko rú ak el -
látá sa és ke ze lé se so rán - a be teg moz ga tás koc ká za ti té -
nyezõ i nek, va la mint az ápo ló sze mély ze tet érõ fer tõ zés
veszély csök ken té se.

A bel sõ jog har mo ni zá ció komp lex meg ol dá sa ér de ké -
ben olyan hát tér ta nul mány ké szí té se, amely meg ha tá roz za
a vég re haj tás pri o ri tá sa it, sor rend jét.

Az Eu ró pai Unió mun ka vé del mi ak ció prog ram já nak ré -
sze ként a 2006. év a fi a tal mun ka vál la lók, mint fo ko zott
koc ká za ti cso port kö zép pont ba ál lí tá sa. Te kin tet tel arra,
hogy a mun ka vál la ló élet ko ra nem köz is mert koc ká za ti té -
nye zõ, a mun ka vál la ló élet ko rá val kap cso la tos koc ká za -
tok ku ta tá sa, elem zé se, az ered mé nyek szé les kö rû ren del -
ke zés re bo csá tá sa.

A mun kál ta tók mun ka vé del mi fel ada ta i nak ha té kony -
sá gát se gí tõ mi nõ ség irá nyí tá si rend szer be ve ze té se (pl.
MEBIR), a ma gyar nyel vû mun ka vé del mi szab vá nyo sí tás
tá mo ga tá sa. 

Egy-egy szak te rü let kö ve tés re mél tó mun ka vé del mi
gya kor la tá ról szín vo na las tá jé koz ta tás és ki ad vány ké szí -
té se, amit a pá lyá zó el jut tat az érin tett szak ma szé les nyil -
vá nos sá gá hoz. A meg va ló sí tan dó he lyes gya kor lat is mer -
tes se a mun ka vál la ló kat fe nye ge tõ ve szély for rá sok csök -
ken té sét, meg szün te té sét pl. az al kal ma zott mi nõ ség fej -
lesz té si mód sze re ket, in no va tív koc ká zat ér té ke lõ te vé -
keny sé get, a mun ka vé del mi kép vi se lõ vel való együtt mû -
kö dést.

A mun ka vég zés bõl, tech no ló gi á ból ere dõ koc ká za tok
csök ken té sé re al kal ma zott egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le -
lõ hasz ná la tá nak gya kor la ti be mu ta tá sa. Gya kor la ti ok ta -
tást szol gá ló ok ta tó te rü let ki ala kí tá sa, kü lö nö sen ma gas -
ból tör té nõ le esés, il let ve gá zok, gõ zök okoz ta koc ká za tok
csök ken té sé re hasz nált egyé ni vé dõ esz kö zök alkalma -
zására.

3. A pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nyei

A pá lyá za to kat a fel hí vás ban meg adott ha tár idõ ig - a
mel lék let sze rin ti, ki töl tött adat lap pal együtt kell benyúj -
tani. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell

a) a pá lyá zó nak a cég nyil ván tar tás ba vé telt iga zo ló ok -
ira tát, to váb bá az eset le ges ha tó sá gi en ge dé lyek há rom hó -
nap nál nem ré geb bi, hi te les má so la tát;

b) a pá lyá zó nak és ve ze tõ i nek, tu laj do no sa i nak, tu laj do -
no si szer ke ze té nek rö vid be mu ta tá sát, fõbb gaz dál ko dá si
ada ta it;

c) fej lesz té si célú tá mo ga tás igény lé se ese tén a pá lyá zó nak 
tárgy év re és a tárgy évet kö ve tõ évre vo nat ko zó üz le ti ter vét;

d) a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ, tá mo ga tan dó cél be mu ta tá -
sát, meg va ló sí tá sá nak he lyét, meg va ló sí tá si ter vét, té te les
költ ség ve té sét, sa ját for rás szük sé ges sé ge ese tén a sa ját
for rás ren del ke zés re ál lá sá nak for má ját és össze gét,
amennyi ben a pá lyá za ti cél szak anyag el ké szí té se, ki adá sa 
(pl. tá jé koz ta tó fü zet, vi deó film, CD) ak kor a pá lyá za ti
anyag nak tar tal maz nia kell a ki ad vány hoz való hoz zá fé rés
és a ter jesz tés mód ját;

e) a meg pá lyá zott tá mo ga tás össze gé re vo nat ko zó igényt;

f) költ ség ve té si szerv ese tén a fel ügye le ti szerv nek a pá -
lyá za ton való rész vé telt jó vá ha gyó nyi lat ko za tát;

g) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt, a pá lyá zat el bí rá lá -
sá hoz fel tét le nül szük sé ges egyéb ada tot vagy do ku men tu -
mot (raj zot, fény ké pet stb.).

4. Bí rá lat

A pá lyá za tok bí rá la ta so rán a bí rá lók az aláb bi szem -
pon to kat ve szik fi gye lem be:

A pá lyá zat szak mai in do kolt sá ga, a pro jekt ered mé nye -
ként a szer ve zett mun ka vég zés ke re té ben meg va ló su ló, a
mun ka vég zést szol gá ló kö rül mé nyek fej lesz té se.

A költ ség ve tés ki dol go zá sá nak rész le tes sé ge, az egyes költ -
ség té te lek re a li tá sa, költ ség ha té kony meg va ló sí tás ter ve zé se.

A meg elõ zést elõ se gí tõ, in gye nes is me ret ter jesz tés re szánt 
anya gok nál az egy ség nyi ki ad vány ra jutó ked ve zõ költ ség.

Tá jé koz ta tó elõ adás, kon fe ren cia ren de zé sé nél a ren -
dez vény ha tó kö ré nek nagysága.

Elõny ben ré sze sül: 

a) a szak ma i lag meg ala po zott, új sze rû, va la mint a meg -
elõ zést szol gá ló meg ol dást tar tal ma zó pá lyá zat,

b) a mun ka vé de lem or szá gos is mert sé gét ja ví tó prog -
ram ban az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
mun ka vég zés cél ja i nak meg va ló sí tá sa so rán az ál la mi
szer vek te vé keny sé gé nek, a mun kál ta tók és mun ka vál la -
lók fe le lõs sé gi po zí ci ó já nak ma gas mi nõ sé gi szín vo na lú,
igé nyes ki vi te le zé sû esz kö zök kel tör té nõ be mu ta tá sa,

c) mun ka vé del mi mi nõ ség irá nyí tá si rend szer be ve ze té -
sét vagy az ide gen nyel vû mun ka vé del mi tár gyú szab vá -
nyok ma gya rul tört nõ meg je len te té sét cél zó pá lyá za tok
kö zül a je len tõ sebb sa ját hoz zá já ru lást, il let ve a ma ga sabb
vissza té rí ten dõ tá mo ga tá si arányt elõ irány zó pá lyá zat. 

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás kér he tõ az
OMMF Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály te le -
fon szá mán (346-9549, 346-9485 és 346-9481).
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Mel lék let a pá lyá za ti fel hí vás hoz

ADATLAP

a mun ka vé del mi jel le gû bír ság fel hasz ná lá sá ra be nyúj tott pá lyá zat hoz 
az 5/2002. (XI. 12.) FMM ren de let al kal ma zá sá ban

1. A pá lyá zó  

 meg ne ve zé se: .........................................................................................................................................................

 címe, szék he lye: .....................................................................................................................................................

 cég jegy zék szá ma, egyé ni vál lal ko zó re giszt rá ci ós szá ma vagy egyéb nyil ván tar tás ba vé te li szá ma:

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

 sta tisz ti kai szám je le: 

        _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _  _ _

 bank szám lá já nak szá ma: ........................................................................................................................................

 Fe le lõs ügy in té zõ jé nek neve: .................................................................................................................................

 te le fon- és fax szá ma; e-ma il je: ...............................................................................................................................

   

 2. A pá lyá za ti prog ram címe, a pá lyá za ti cél meg ne ve zé se: ......................................................................................

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

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

   

 3.  A tá mo ga tás fi nan szí ro zá sa  

  A pá lyá za ti aján lat tel jes költ sé ge:  ........................... E Ft

  Sa ját for rás:  ........................... E Ft

  Egyéb for rás:  ........................... E Ft

  Igé nyelt tá mo ga tás:  ........................... E Ft

  Eb bõl:  

  ka mat men te sen vissza té rí ten dõ  ........................... E Ft

  Vissza nem té rí ten dõ  ........................... E Ft

4. Az igé nyelt tá mo ga tás for má ja, az igény be vé tel üte me zé se, vissza té rí ten dõ tá mo ga tás ese tén a vissza fi ze tés üte -
me zé se és ga ran ci ái: ................................................................................................................................................

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

  

5.*  A pá lyá zó ed di gi te vé keny sé gé nek rö vid is mer te té se, tu laj do no si, gaz dál ko dá si és fog lal koz ta tá si ada tai, pénz -
ügyi hely ze té nek rö vid össze fog la lá sa, va la mint nyi lat ko za ta az aláb bi ak ról:

  - fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt nem áll és nincs köz tar to zá sa;

  - a meg je lölt pá lyá za ti cél ra mi kor és hol nyúj tott be ered mé nye sen pá lyá za tot;

  - a pá lyá za ti cél ke re te in be lül vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge, ami vel a tá mo ga tást csök ken tett 
összeg ben ve szi igény be;

  - an nak tu do má sul vé te le, hogy a tá mo ga tás ról szer zõ dés ben kell meg ál la pod ni (9. §), a tá mo ga tás ked vez mé nye -
zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya és a tá mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz ha tó;

  - nyi lat ko zat ar ról, hogy szál lí tá si ága zat ban te vé keny sé get nem foly tat és a tá mo ga tást nem for dít ja ex port hoz
köz vet le nül kap cso ló dó te vé keny ség re.
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* Az 5. pont te kin te té ben a pá lyá zó kü lön íven csa tol ja az adat lap hoz kért tá jé koz ta tást, nyi lat ko za tot.



 6.  Nyi lat ko zat a ki zá ró kö rül mé nyek rõl [5. § (1) be kez dés]:** 
  a) Ren del ke zik-e ha tó sá gi en ge déllyel azon te vé keny ség meg kez dé sé hez vagy vég zé sé hez, 

amely re a pá lyá za tát be nyúj tot ta? c
  b) Áll-e fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt? c

 c) Meg ál la pí tot ta-e a tá mo ga tást nyúj tó szerv Ön nel szem ben, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sát meg -
elõ zõ öt nap tá ri éven be lül költ ség ve tés bõl jut ta tott bár mely tá mo ga tás sal összefüg gés ben
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét nem, vagy csak rész ben tel je sí tet te? c

  d) Fenn áll-e le járt ese dé kes sé gû, 60 na pot meg ha la dó, nem vi ta tott vagy jog erõs bí ró sá gi íté let -
tel meg ál la pí tott adó- vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zá sa (ki vé ve, ha az adó ha tó ság
fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett)?  c

  e) Kö te lez ték-e a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két nap tá ri éven be lül jog erõ sen leg alább
300 000 Ft össze gû mun ka vé del mi bír ság meg fi ze té sé re? c

  f) Az el bí rá lást meg elõ zõ 5 éven be lül volt-e olyan pá lyá zat út ján el nyert tá mo ga tá sa, ame lyet
szer zõ dés sze gés mi att (11. §) vissza von tak? c

7.  A pá lyá zat ban aján lott prog ram le bo nyo lí tá sa:  
  - a prog ram kez dé si idõ pont ja:  ...........................

  - a be fe je zés idõ pont ja:  ...........................

..........................., .......... év .......... hó nap .......... nap

P. H.

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

                 cég sze rû alá írás
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** „igen” vá lasz nál a ?-be ír jon 1-est,
   „nem” vá lasz nál a ?-be ír jon 2-est
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