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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter, 
az informatikai és hírközlési miniszter, 
valamint a nemzeti kulturális örökség

minisztere
24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM

együttes rendelete

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott

követelményekrõl

A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
35/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján az igaz ság ügy-mi nisz ter, a leg fõbb ügyész és az Or szá -
gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács egyet ér té sé vel a kö vet ke -
zõ ket ren del jük el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a köz fel ada tot el lá tó szer vek re és a
köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si
szoft ve rek meg fe le lé sé nek kü lön jog sza bály sze rin ti ta nú -
sí tá sát vég zõ szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze -
lé si szoft ve rek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket e ren de let
mel lék le te ha tá roz za meg.

3.  §

A ren de let ben meg adott elõ írásokat a mi nõ sí tett ada tok
ke ze lé sé re vo nat ko zó irat ke ze lé si szoft ve rek re csak ab ban
az eset ben kell al kal maz ni, ha kü lön jog sza bály er rõl ren -
del ke zik.

4.  §

Az Irat ke ze lé si Szoft ver (a továb biak ban: ISZ) kom mu -
ni ká ci ós fe lü le té re (ex port/im port in ter fa ce) vo nat ko zó
pon tos le írást (a kö te le zõ vagy hasz nál ha tó adat for má tu -
mok ra, az adat hor do zók mi nõ sé gi elõ írásaira és a me ta -
ada tok meg ne ve zé sé re, sor rend jé re, is mé tel he tõ sé gé re, ki -

töl té sé re vo nat ko zó in for má ci ók, hasz nál ha tó irat tí pu sok
stb.) a bel ügy mi nisz ter az in for ma ti kai és hír köz lé si mi -
nisz ter rel, és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben ál la pít ja meg, és tá jé koz ta tó ban te szi
köz zé a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap ján, il let ve hi va ta los
lapjában.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let mel lék le té nek az elekt ro ni kus do ku men -
tu mok ISZ-en be lü li tá ro lá sá val és ke ze lé sé vel kap cso la -
tos ren del ke zé se it 2009. ja nu ár 1-jétõl kell alkalmazni.

(3) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik -
kében elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Ko vács Kál mán s. k.,
bel ügy mi nisz ter in for ma ti kai és hír köz lé si miniszter

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Melléklet
a 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együttes rendelethez

Az iratkezelési szoftverrel szemben támasztott
minimális követelmények

1. Ér tel me zõ ren del ke zé sek:

a) be so ro lás: az ügy irat mód sze res be azo no sí tá sa és el -
ren de zé se a be so ro lá si séma egy ki vá lasz tott ka te gó ri á já ba 
a meg ál la po dá sok nak és el já rá si sza bá lyok nak meg fele -
lõen;

b) be so ro lá si séma: az ügy ira tok be so ro lá sát, osz tá lyo -
zá sát le he tõ vé tevõ hi e rar chi kus vagy szó tár jel le gû, egy -
más tól füg get le nül ki ala kít ha tó kategória-struktúra;

c) do ku men tum: egye di egy ség ként ke zel he tõ rög zí tett
in for má ció vagy ob jek tum;

d) elõz mé nye zés: az a mû ve let, amely so rán meg ál la pí -
tás ra ke rül, hogy az új ira tot egy már meg lé võ ügy irat hoz
kell-e ren del ni, vagy új ügy irat da ra bot kell-e neki nyitni;

e) el sõd le ges be so ro lá si séma: a köz fel ada tot el lá tó
szer vek irat ke ze lé sé ben az el sõd le ges be so ro lá si séma
min dig az irat tá ri terv;

f) elõ írt for má tum: az elekt ro ni kus ügy in té zé si el já rás -
ban al kal maz ha tó do ku men tu mok rész le tes tech ni kai sza -
bá lya i ról  szóló 12/2005. (X. 27.) IHM ren de let ben
(a továb biak ban: for má tum ren de let) elõ ír tak sze rin ti for -
má tum, ame lyet a köz igaz ga tás ban, az elekt ro ni kus kap -
cso lat tar tás ban el kell fo gad ni;
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g) irat: a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le -
vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
3.  §-ának c) pont ja sze rint;

h) irat ke ze lé si szoft ver: az irat ke ze lé si rend szer mû kö -
dé sét tá mo ga tó, ik ta tá si funk ci ó val ren del ke zõ szá mí tás -
tech ni kai prog ram vagy prog ra mok egy mást funk ci o ná li -
san ki egé szí tõ rend sze re;

i) irat tá ri té tel szám mal való el lá tás: az ügy irat nak az
irat tá ri tervbe mint el sõd le ges be so ro lá si sé má ba való be -
so ro lá sa;

j) irat tá nyil vá ní tás: az az egye di el já rás, amely so rán
ma nu á li san vagy elõ re meg ha tá ro zott sza bá lyok alap ján
au to ma ti ku san az adott pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus do -
ku men tu mot az adott szer ve zet mû kö dé se szem pont já ból
lé nye ges nek mi nõ sí te nek, és ezért nyil ván tar tá sát és a vele 
kap cso la tos mû ve le tek nyo mon kö ve té sét ren de lik el;

k) me ta adat: struk tu rált vagy fé lig struk tu rált in for má -
ció, amely le he tõ vé te szi ira tok lét re ho zá sát, ke ze lé sét és
hasz ná la tát hosszabb idõn át azon tar to má nyo kon be lül,
ame lyek ben lét re ho zá sá ra sor ke rült;

l) ügy irat: egy egye di el já rás ban ke let ke zett va la -
mennyi irat;

m) ügy irat da rab: olyan ügy ira ton be lü li irat egy ség,
amely hez az ügy in té zés egy el kü lö nült fá zi sá hoz tar to zó
iratok kerülnek;

n) ve gyes ügy irat: pa pír ala pú és elekt ro ni kus ira to kat
egy aránt tar tal ma zó ügyirat.

2. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

2.1. Az ISZ-nek meg kell fe lel nie a köz fel ada tot el lá tó
szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let ben meg fo gal ma zott
kö ve tel mé nyek nek.

2.2. Az ISZ ke ze lé sé hez az in téz mé nyi Irat ke ze lé si
Sza bály zat is me re te mel lett ele gen dõ le gyen ál ta lá nos szá -
mí tó gép-fel hasz ná lói jár tas ság.

2.3. Az ISZ, a le he tõ sé gek és igé nyek ha tá rán be lül,
pró bál jon iga zod ni a min den ko ri in for ma ti kai le he tõ sé -
gek hez – nyújt sa mind azon szol gál ta tá so kat, ame lyek a
fel hasz ná ló ál tal meg ha tá ro zott szak mai kö ve tel mé nye ket
ki elé gí tõ, egy sze rû, gyors, biz ton sá gos és meg bíz ha tó ke -
ze lés hez szük sé ge sek.

3. Ik ta tó köny vek kel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

3.1. Az ISZ-ben le gyen le he tõ ség olyan ik ta tó könyv -
rend szer lét re ho zá sá ra, mely iga zo dik a szerv meg lé võ
irat ke ze lé si szabályzatához.

3.2. Az ISZ-nek az ik ta tó köny vek cél ja i ra leg alább két -
fé le el ne ve zé si me cha niz must kell biz to sí ta nia:

a) olyan me cha niz must, amellyel struk tu rált nu me ri kus 
vagy al fa nu me ri kus hi vat ko zá si kó dot (azaz a szer ve ze ten

be lül az ik ta tó köny vek kö zött egye di nek szá mí tó azo no sí -
tó je let) le het ren del ni min den ik ta tó könyv höz,

b) olyan me cha niz must, amely min den ik ta tó könyv höz 
egy egye di szö ve ges cí met rendel.

3.3. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az ik ta tó köny vek
le zá rá sát és új ik ta tó köny vek létrehozását.

3.4. Az ISZ nem szab hat sem mi lyen gya kor la ti kor lá tot
a de fi ni ál ha tó ik ta tó köny vek szá mát illetõen.

3.5. Amennyi ben az ik ta tó köny vet nem éves irat ke ze lé -
si for du ló na pon hoz zák lét re, az ik ta tá si rend szer foly to -
nos sá gá ról és a mig rá ci ó ról gondoskodni kell.

3.6. Az ik ta tó könyv fo lya ma tos szá mo zás sal mû kö dik.

4. Az irat tá ri terv vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

4.1. Az ISZ-nek iga zod nia kell a szerv meg lé võ irat tá ri
ter vé hez.

4.2. Az ISZ-ben le gyen le he tõ ség irat tá ri terv lét re ho zá -
sá ra. A lét re ho zott irat tá ri terv al kal ma zá sa – amennyi ben
ez le het sé ges – éves irat ke ze lé si for du ló na pon kez dõd jön
meg. Irat tá ri ter vet év köz ben is mó do sí ta ni le het új té tel
hoz zá adá sá val. Irat tá ri ter vet az adott év ik ta tó köny vé hez
tar to zó an men te ni kell.

4.3. Az ISZ-nek biz to sí ta nia kell, hogy a fel hasz ná lók
az irat tá ri terv fõ cso port ja i nak, cso port ja i nak és al cso port -
ja i nak irat tá ri té te le i hez il lesz ke dõ el sõd le ges besorolási
sémát hozzanak létre.

4.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten ni, hogy a fel hasz ná lók 
az ügy ira to kat az irat tá ri terv té te le i hez besorolják.

4.5. Az ISZ-nek ga ran tál ni kell, hogy a be so ro lás leg ké -
sõbb az ügy irat le zá rá sá ig meg tör tén jen (az ügy irat ad dig
nem zár ha tó le, amíg a be so ro lás meg nem történik).

4.6. Az ISZ-nek az irat tá ri ter ven be lü li té te lek cél ja i ra
leg alább két fé le el ne ve zé si me cha niz must kell biztosí -
tania:

a) olyan me cha niz must, amellyel struk tu rált nu me ri kus 
vagy al fa nu me ri kus hi vat ko zá si kó dot (azaz az irat tári ter -
ven be lül egye di nek szá mí tó azo no sí tó je let) le het rendelni 
minden té tel hez,

b) olyan me cha niz must, amely min den té tel hez egy
egye di szö ve ges cí met rendel.

4.7. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie új té tel létreho -
zását.

4.8. Az ISZ nem szab hat sem mi lyen gya kor la ti kor lá tot
a de fi ni ál ha tó té te lek szá mát illetõen.

4.9. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz ná ló 
egy elekt ro ni kus ügy irat hoz (ira ta i hoz) vagy egy tel jes té -
tel nek meg fe le lõ elekt ro ni kus irat-együt tes hez az ügy irat
élet cik lu sá nak bár mely idõ pont já ban má sik té tel szá mot
ren del jen, va gyis té tel szá mot mó do sít son.*
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5. Ira tok ik ta tá sa

5.1. Rög zí tés so rán az irat le gyen ik ta tó könyv be ik tat -
ha tó, az elõ írt me ta ada tok köre au to ma ti kus és/vagy ma -
nuális mó don le gyen tár sít ha tó a rög zí ten dõ irat hoz. Az
ISZ-nek szük ség ese tén (té ves ik ta tás) le he tõ vé kell ten nie
az ira tok új bó li ik ta tá sát, át ik ta tá sát vagy egy ik ta tás sztor -
nó zá sát. E funk ci ók hasz ná la ta ese tén az ere de ti ik ta tá si
in for má ci ók is ma rad ja nak meg, és a téves iktatásnál
kiadott iktatószám ne legyen ismételten kiadható.

5.2. Az ISZ-nek az elekt ro ni kus ügy ira tok cél ja i ra leg -
alább két fé le el ne ve zé si me cha niz must kell biz to sí ta nia,
ezek pár hu za mo san is használhatók legyenek:

a) olyan me cha niz must, amellyel struk tu rált nu me ri kus 
vagy al fa nu me ri kus hi vat ko zá si kó dot (azaz egye di nek
szá mí tó azo no sí tó je let – ik ta tá si szá mot) le het rendelni
minden ügyirathoz,

b) olyan me cha niz must, amely min den ügy irat hoz egy
szö ve ges cí met ren del (tárgy). Ez nem he lyet te sít he ti az ik -
ta tá si azonosítót.

5.3. Az ISZ-nek biz to sí ta nia kell az elõ írt for má tum ban
ér ke zõ elekt ro ni kus ira tok nyil ván tar tás ba vé te lét és meg -
fe le lõ tá ro lá sát, va la mint elekt ro ni kus fel dol go zá sát
és/vagy pa pír ala pú fel dol go zá si folyamatba továbbítását.

6. Ügy ira tok, ira tok ke ze lé se

6.1. Ügy ira tok és ira tok
6.1.1. Az ISZ-nek tá rol nia kell az ügy ira tok (ügy irat da -

ra bok) és ira tok kö te le zõ me ta ada ta it.
6.1.2. Min den irat nak egye di azo no sí tó val kell ren del -

kez nie.*
6.1.3. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -

ná ló (jo go sult sá ga függ vé nyé ben) új ügy ira to kat (ügy irat -
da ra bo kat), il let ve ira to kat hoz zon lét re. Min den ügy irat -
hoz (ügy irat da rab hoz) tar toz nia kell legalább egy iratnak.

6.1.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -
ná ló elekt ro ni kus ira to kat ren del jen bár me lyik le nem zárt
elekt ro ni kus ügyirathoz.*

6.1.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -
ná ló (jo go sult sá ga függ vé nyé ben) új ból meg nyis son egy
– nem le zárt ik ta tó könyv ben lévõ, ko ráb ban a tárgy év ben
le zárt – ügy ira tot új irat fel vé te le cél já ból, majd ezt köve -
tõen újra lezárja azt.

6.1.6. Tet szõ le ges ügy irat vagy irat azo no sí tó já nak is -
me re té ben az ISZ – fel hasz ná lói ké rés re – le gyen ké pes el -
jut ni a meg fe le lõ ügy irat hoz (jo go sult ság függvényében).*

6.1.7. Ügy irat, irat – le szá mít va a le vél tár ba adás/se lej -
te zés fo lya ma tát – ne le gyen tö röl he tõ az irat ke ze lé si
szoft ver ben. (Az irat tör lé se nem je len ti az irat me ta ada ta i -
nak tör lé sét.)*

6.1.8. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -
ná ló ve gyes ügy ira to kat is lét re hoz zon.

6.1.9. Az ISZ-nek biz to sí ta nia kell, hogy a pa pír ala pú,
az elekt ro ni kus, il let ve a ve gyes ügy ira tok bár mely kom bi -
ná ci ó ban egy más hoz ren del he tõk legyenek.

6.2. Az ira tok moz gá sá nak nyo mon kö ve té se, statisz -
tikák

Az elekt ro ni kus és a fi zi kai ira tok, ügy ira tok he lyé re és
moz gá sa i ra vo nat ko zó in for má ci ók fi gye lem mel kí sé ré se
és nyil ván tar tá sa ér de ké ben az ISZ-nek ügy ira tok/ira tok
moz gá sát (elekt ro ni kus és fi zi kai) nyo mon követõ
funkcióval kell rendelkeznie.

6.3. Kap cso la tok ügy ira tok és ira tok kö zött
Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz ná lók az

ügy ira tok/ira tok kö zött ke reszt hi vat ko zá so kat (azaz „lásd
még” tí pu sú kap cso la to kat) hoz za nak lét re kap cso ló dó ira -
tok kö zött (pl. kap cso la tos szám). Egy irat bár mennyi
másik irathoz kapcsolódhat.

6.4. Nem elekt ro ni kus ira tok ke ze lé se
6.4.1. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie a pa pír ala pú

ügy ira tok nak és ira tok nak a meg fe le lõ ik ta tó könyv és az
irat tá ri terv sze rin ti nyil ván tar tá sá ra és ke ze lé sé re, az
elekt ro ni kus iratokkal azonos módon.

6.4.2. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az elekt ro ni kus
ügy irat hoz kap cso ló dó fi zi kai irat össze ren de lé sét olyan
meg ol dás sal, amely bõl egy ér tel mû en ki de rül, me lyik for -
ma te kint he tõ az elsõdleges iratnak.

6.4.3. Az ügy kö ve tõ funk ci ó nak a fi zi kai ira tok ra is ki
kell ter jed nie (fi zi kai ügy ira tok/ira tok pil la nat nyi vagy
múlt be li tar tóz ko dá si helyének meghatározása).

6.4.4. A ve gyes ügy ira tok fi zi kai ira ta i ra ugyan azt az õr -
zé si/se lej te zé si/át adá si üte me zést kell biz to sí ta ni, mint az
azo nos ügy irat hoz tar to zó elekt ro ni kus ira tok ra. A ve gyes
ügy ira to kat érin tõ bár mely moz ga tá si uta sí tás ese tén fi -
gyel mez te tést kell adni, hogy a megfelelõ fizikai iratokkal
is ez a teendõ.

6.4.5. Fi zi kai, il let ve ve gyes ira tok fi zi kai ré sze i nek
moz gá sát meg fe le lõ mó don do ku men tál ni kell (át adó -
könyv, elismervény).

6.5. Ada tok ke re sé se, adat vissza nye rés
6.5.1. Az ISZ ke re té ben vég re haj tott egyet len adat ke re -

sé si vagy adat-vissza nye ré si mû ve let sem tár hat fel a fel -
hasz ná ló szá má ra olyan in for má ci ó kat (me ta ada tot vagy
irat tar tal mat), mely re a fel hasz ná ló nak nincs jogosultsága.

6.5.2. Az ISZ-ben biz to sí ta ni kell a ke re sé si funk ci ók
szé les vá lasz té kát, me lyek az ik ta tá si rend szer min den
szint jé hez (ik ta tó könyv, irat tá ri té tel, ügy irat, irat) tar to zó
me ta ada tok alap ján le he tõ vé te szik az ügy ira tok/ira tok
és/vagy metaadataik keresését és elérését.

6.5.3. Ügy ira tok ese té ben az ISZ-nek ke re sést kell biz -
to sí ta nia az elekt ro ni kus, ve gyes vagy fi zi kai ügy ira tok
me ta ada ta i ra egyaránt.

6.5.4. Az ISZ-nek a fel hasz ná ló kép er nyõ jén je lez nie
kell a ke re sés ered mé nye ként ka pott ta lá la tok szá mát, le -
he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz ná ló meg je le nít se a ke re -
sés ered mé nye it (a „találati listát”).

6.5.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie meg ha tá ro zott
idõ in ter val lu mok hasz ná la tát a le kér de zé sek ben. Ebbe be -
le ér ten dõk az ak tu á lis dá tum tól füg gõ le kér de zé sek is
(pl. az el múlt 10 nap ban milyen ügyiratokat iktattak).
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7. Jo go sult ság, adat biz ton ság, adat vé de lem

7.1. Jo go sult ság
7.1.1. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a jo go sult sá gok

tar tal má nak dif fe ren ci ált meg ha tá ro zá sát, leg alább az
egyes tá mo ga tott ügy in té zé si cse lek mé nyek re, il let ve a
ma nu á lis ügy in té zé si rend nek meg fe le lõ fe le lõs sé gi rend
sze rin ti ala nyi kör re spe ci fi ku san, min den kép pen biz to sít -
va az ik ta tás ra jo go sult ság, az ik ta tá si in for má ci ók meg te -
kin té se, a se lej te zés, az iratokhoz hozzáférés és az ISZ
alkalmazásgazdai feladatok elkülöníthetõségét.

7.1.2. Amennyi ben az ISZ az elekt ro ni kus ügy in té zés
tá mo ga tá sá ra is ki ter jed, és a ke zelt in for má ci ók nak a sze -
mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá -
nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Avtv.) elõ írásai vagy a koc ká zat elem zés alap ján iga -
zolt koc ká za tok  miatt fo ko zott jo go sult ság ellenõrzést kell 
biztosítani, akkor

a) az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a rend szer ad mi niszt -
rá tor szá má ra, hogy a kü lön bö zõ ik ta tó köny vek hez, ügy -
ira tok hoz, ira tok hoz, me ta adat me zõk höz, programfunk -
ciókhoz, adat biz ton sá gi ka te gó ri ák hoz való hoz zá fé rést
meg ha tá ro zott felhasználói csoportokra korlátozza,

b) az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a rend szer ad mi niszt -
rá tor szá má ra, hogy pro fil att ri bú tu mo kat ren del jen a cso -
port hoz, meg ha tá ro zan dó azon jel lem zõ ket, me ta adat me -
zõ ket, ügy ira to kat, ira to kat, funk ci ó kat, melyekhez a
csoport hozzáférhet,

c) az ISZ-nek biz to sí ta nia kell, hogy egyé ni fel hasz ná -
lói és cso por tos (sze rep kö rök re vo nat ko zó) hoz zá fé ré si jo -
go sult sá gok egy aránt kioszthatóak legyenek,

d) az ISZ-nek ké pes nek kell len nie az ügy ira tok vagy
map pák hoz tár sí tott fel hasz ná lói cso por tok lét re ho zá sá ra,

e) az ISZ-nek le he tõ sé get kell te rem te nie arra, hogy
bár me lyik fel hasz ná ló akár hány fel hasz ná lói cso port tagja
lehessen,

f) az ISZ-nek csak a rend szer ad mi niszt rá tor szá má ra
sza bad meg en ged nie, hogy fel hasz ná lói pro fi lo kat hoz zon
lét re, és hogy fel hasz ná ló kat cso por tok hoz osszon be.

7.2. Ada tok men té se és hely re ál lí tá sa
7.2.1. Az ISZ-ben gon dos kod ni kell az ada tok ma nu á lis

és/vagy au to ma ti zált biz ton sá gi men té sét és hely re ál lí tá sát 
szol gá ló el já rá sok ról, me lyek le he tõ vé te szik az összes,
vagy egyes ki vá lasz tott ik ta tó köny vek, ügy ira tok, ira tok
és azok me ta ada ta i nak, és az ISZ adat tár ad mi niszt ra tív
attribútumainak rendszeres biztonsági mentését.

7.2.2. Az ada tok tel jes körû in teg ri tá sát a hely re ál lí tást
köve tõen is meg kell õrizni.

7.3. Ese mény nap ló zás
7.3.1. Az ISZ-en be lül egy meg vál toz tat ha tat lan ese -

mény nap lót kell ve zet ni, amely ké pes az aláb bi ak rög zí té -
sé re és tárolására:

a) az elekt ro ni kus ira tok kal, elekt ro ni kus ügy ira tok kal
vagy az ik ta tó köny vek kel kap cso la tos összes vál toz ta tás ra 
irá nyu ló mûvelet és változtatás,

b) az adott mû ve le tet kez de mé nye zõ vagy vég re haj tó
fel hasz ná ló,

c) az ese mény dá tu ma és idõ pont ja,
d) rend szer ad mi niszt rá ci ós pa ra mé te rek kel, jo go sult -

sá gok kal kap cso la tos változtatás.
7.3.2. Az ISZ-en be lül – amennyi ben az elekt ro ni ku san

ke zelt ira tok tar tal mát az Avtv. alap ján fo ko zott vé de lem -
ben kell ré sze sí te ni – olyan meg vál toz tat ha tat lan ese -
mény nap lót kell ve zet ni, amely az elekt ro ni kus ira tok kal,
elekt ro ni kus ügy ira tok kal, vagy az ik ta tó köny vek kel kap -
cso la tos összes mûveletre (beleértve a lekérdezést)
kiterjed.

7.3.3. Az ISZ-nek – ké rés re, meg fe le lõ fel ha tal ma zás sal 
bíró sze mé lyek nek – ren del ke zés re kell bo csá ta nia az ese -
mény nap ló ada ta it be te kin tés cél já ból úgy, hogy bár mely
adott ese mény azo no sít ha tó le gyen, és az összes ah hoz
kap cso ló dó adat hoz hoz zá le hes sen fér ni. A be te kin tés ér -
tel mez he tõ legyen az adott ISZ-t nem ismerõknek is.

7.3.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a nap ló ál lo má -
nyok hoz való hoz zá fé rés kö vet he tõ sé gét, a be te kin té sek
do ku men tá lá sát, va la mint a naplóállományok megõrzését.

7.3.5. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie arra, hogy az
ügy ira tok vagy ira tok kö ré ben vég re haj tott vál toz ta tá si
mû ve le tek rõl fel hasz nál ón ként vagy mun ka ál lo má son ként 
készítsen jelentést.

7.4. Ira tok hi te les sé ge
7.4.1. Az ISZ-nek nem sza bad meg en ged nie, hogy a fel -

hasz ná lók meg vál toz tas sák az ér kez te tett, ki ad má nyo zott,
vagy más szá má ra már ügy in té zé si cél ból át adott elekt ro -
ni kus irat tartalmát.

7.4.2. Az ISZ-nek nem sza bad meg en ged nie, hogy a fel -
hasz ná lók nap ló zás nél kül meg vál toz tas sák egy elekt ro ni -
kus irat me ta ada ta it vagy tartalmát.*

7.4.3. Az ISZ-nek min den eset ben rög zí te nie kell az
elekt ro ni kus irat me ta ada ta i nak meg vál toz ta tá sát.*

8. Át adás, ex por tá lás, se lej te zés

8.1. Fe lül vizs gá lat
8.1.1. A fe lül vizs gá lat az ügy ira tok azon el len õr zé se,

ami kor az ügy ira tok el ér ték a meg õr zé sük re/se lej te zé sük re 
vo nat ko zó, irat tá ri terv ben meg ha tá ro zott idõ pon tot vagy
ese ményt, és el kell dön te ni, hogy meg kell-e még õket
õriz ni, át kell adni egy má sik rend szer be (le vél tár ba), vagy
meg kell õket sem mi sí te ni. A fe lül vizs gá ló mér le gel he ti a
metaadatokat, a tar tal mat vagy mindkettõt.

8.1.2. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie arra, hogy kí -
ván ság ra tá jé koz tas sa a fel hasz ná lót az összes olyan õr zé -
si/se lej te zé si ha tár idõ rõl, ame lyik egy meg ha tá ro zott idõ -
sza kon be lül le jár, és je len té se ket ad jon az érin tett iratok
mennyiségérõl és típusáról.

8.1.3. Az ISZ-nek tá mo gat nia kell a fe lül vizs gá la ti fo -
lya ma tot a fe lül vizs gá lan dó elekt ro ni kus ügy ira tok be mu -
ta tá sá val, me ta ada ta ik kal és a rá juk vo nat ko zó irat meg õr -
zé si ütem terv in for má ci ók kal együtt, olyan mó don, ami le -
he tõ vé te szi a fe lül vizs gá ló nak, hogy ha té ko nyan ta nul má -
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nyoz za az ira tok tar tal mát és/vagy me ta ada ta it. Pa pír ala pú 
ira tok ese tén ez ter mé sze te sen csak a me ta ada tok meg te -
kin té sét jelenti.

8.1.4. Az ISZ-nek fi gyel mez tet nie kell a fel hasz ná lót
arra, ha a meg sem mi sí ten dõ elekt ro ni kus ügy irat ra egy
má sik ügy irat hi vat ko zik (van a két irat kö zött e rend szer -
ben lét re ho zott kap cso lat) és szü ne tel tet nie kell a meg sem -
mi sí té si fo lya ma tot az aláb bi kor rek ci ós in téz ke dé sek va -
la me lyi ké nek meg té te lé ig:*

a) a meg fe le lõ jo go sult sá gú fel hasz ná ló a fo lya mat
foly ta tá sát vagy meg sza kí tá sát kez de mé nye zi,

b) je len tés ké szí té se az érin tett ügy ira tok vagy ira tok
rész le te i rõl és az összes hi vat ko zás ról, amely nek a meg -
sem mi sí ten dõ ügy irat a célobjektuma.

8.1.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a fe lül vizs gá ló
szá má ra, hogy a vizs gált ügy ira tok mind egyi ke ese té ben
az aláb bi in téz ke dé si le he tõ sé gek kö zül vá lasszon:

a) ki je lö li az ügy ira tot se lej te zés re,
b) ki je lö li az ügy ira tot (le vél tá ri) át adás ra,
c) meg vál toz tat ja az õr zé si/se lej te zé si idõt (hoz zá ren -

del egy má si kat) úgy, hogy az ügy ira tot meg õr zik, és egy
ké sõb bi idõ pont ban is mét felülvizsgálják.

8.1.6. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a fe lül vizs gá ló
szá má ra, hogy meg jegy zé se ket ír jon be az ügy irat me ta -
ada tai közé, rög zít ve a fe lül vizs gá la ti döntések okait.

8.2. Meg õr zé si idõ
8.2.1. Min den irat ra an nak az ügy irat nak az irat tá ri té tel -

szá ma vo nat ko zik, amely hez az irat tartozik.
8.2.2. Min den egyes ügy irat ese té ben az ISZ-nek:
a) au to ma ti ku san nyo mon kell kö vet nie azo kat az irat -

meg õr zé si idõ sza ko kat, me lye ket a fe let te álló ügy irat ra
néz ve megállapítottak,

b) az irat meg õr zé si idõ szak vé gé nek el éré se kor (kí ván -
ság ra tör té nõ le kér de zés alap ján) kez de mé nyez nie kell a
(le vél tá ri) át adá si vagy se lej te zé si/meg sem mi sí té si el já -
rást.

8.3. Az át adás, ex por tá lás és meg sem mi sí tés
8.3.1. Az ISZ-nek meg fele lõen ki dol go zott és el len õr -

zött el já rás sal kell ren del kez nie az ira tok egy má sik rend -
szer be, vagy kül sõ szerv hez tör té nõ átadásáról.

8.3.2. Az ISZ a le vél tár ba adás ese tén a kü lön jog sza -
bály ban meg adott el té ré sek kel al kal maz za a je len ren del -
ke zés ben fog lal ta kat.

8.3.3. Ami kor az ISZ egy irat tá ri té tel szám hoz tar to zó
ira to kat, egy ik ta tó könyv höz tar to zó ira to kat, ügy ira tot
vagy ira tot ad át, an nak az aláb bi ak át adá sá val kell járnia:

a) (irat tá ri té tel szám ese té ben) a meg adott idõ szak ra
vo nat ko zó an a té tel szám hoz tar to zó összes irat,

b) (ik ta tó köny vek ese té ben) az ira tok hoz tar to zó összes 
ik ta tó könyv,

c) (ügy ira tok ese té ben) a hi e rar chi á ban az ügy irat alatt
el he lyez ke dõ összes irat,

d) az ilyen ira tok hoz tár su ló va la mennyi me ta adat.

8.3.4. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie irat tá ri té tel -
szám, ik ta tó könyv, ügy irat át adá sá ra vagy ex por tá lá sá ra a
mû ve le tek egyet len so ro za tá val oly mó don, hogy köz ben:

a) nem sé rül az elekt ro ni kus ira tok tar tal ma és struk tú -
rá ja,*

b) az elekt ro ni kus irat va la mennyi kom po nen se egy
szer ves egy sé get ké pez ve ke rül ex por tá lás ra,*

c) meg õr zi az irat és an nak me ta ada tai kö zöt ti kap cso -
la tot.

8.3.5. Az ISZ-nek át adás/ex por tá lás so rán ké pes nek kell 
len nie, hogy má so la tot ad jon az át adott/ex por tált irat hoz
és ügy ira tok hoz tár su ló va la mennyi ese mény nap ló adat -
ról.

8.3.6. Az át adás/ex por tá lás fo lya mán al kal maz ha tó for -
má tu mok ra, a le vél tár ba adás ki vé te lé vel, a for má tum ren -
de let az irány adó. A for má tum ren de let ben nem sza bá lyo -
zott ál lo má nyok és adat bá zis lis tá kat tar tal ma zó ira tok a
kom mu ni ká ci ós fe lü let kö ve tel mé nyei sze rint ke rül nek át -
adás ra/ex por tá lás ra.

8.3.7. Az ISZ-nek je len tést kell ké szí te nie az át adás, ex -
por tá lás vagy meg sem mi sí tés so rán be kö vet ke zõ bár mely
meg hi bá so dás rész le te i rõl. A je len tés ben meg kell je löl ni
azo kat az ira to kat, me lyek nél a mû ve let so rán hiba lé pett
fel, ide ért ve azo kat az ügy ira to kat vagy ira to kat, me lye ket
nem si ke rült át ad ni, ex por tál ni vagy meg sem mi sí te ni.*

8.3.8. Ha ve gyes ügy ira to kat kell át he lyez ni, ex por tál ni
vagy meg sem mi sí te ni, ak kor az ISZ-nek meg erõ sí tést kell
kér nie a fel hasz ná ló tól ar ról, hogy az elekt ro ni kus rész át -
he lye zé se, ex por tá lá sa vagy meg sem mi sí té se elõtt meg tör -
tént-e ugyan azon ügy ira tok pa pír ala pú ré szé nek át he lye -
zé se, ex por tá lá sa vagy meg sem mi sí té se.

8.3.9. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie arra, hogy az át -
adás ra ki je lölt elekt ro ni kus ira to kat rend sze re zett lis ták ba
szét vá lo gas sa a fel hasz ná ló ál tal ki vá lasz tott me ta -
adat-ele mek nek meg fele lõen.*

9. Irat át vé tel/im por tá lás

9.1. Az ISZ-nek meg fele lõen ki dol go zott és el len õr zött
el já rás sal kell ren del kez nie az ira tok egy má sik rend szer -
bõl vagy kül sõ szerv tõl tör té nõ átvételéhez.

9.2. Az ISZ a le vél tár ból tör té nõ át vé tel ese tén a kü lön
jog sza bály ban meg adott el té ré sek kel al kal maz za a je len
ren del ke zés ben foglaltakat.

9.3. Az át vé tel/im por tá lás fo lya mán al kal maz ha tó for -
má tu mok ra a le vél tár ba adás ki vé te lé vel a for má tum
rendelet az irányadó.

9.4. Az ISZ-nek le he tõ sé get kell biz to sí ta nia a ka pott
me ta ada tok fe lül vizs gá la tá ra, mó do sí tá sá ra, pótlására.

9.5. Az ISZ-nek je len tést kell ké szí te nie az át vé tel/im -
por tá lás ada ta i ról. Hi bás át vé tel ese tén a je len tés ben meg
kell je löl ni azo kat az in for má ci ó kat, ame lyek ren del ke zés -
re áll nak a hi bá san ér ke zett ira tok ról.
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10. Meg je le ní tés

10.1. Ira tok meg je le ní té se/ki jel zé se
10.1.1. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie az elõ írt for má -

tum ban ren del ke zés re álló elekt ro ni kus ira tok meg je le ní -
té sé re olyan mó don, ami meg õr zi az ira tok ban foglalt
információkat.*

10.1.2. Az ISZ-nek a ke re sé si ké re lem ered mé nye ként
le kért ira to kat a meg fe le lõ meg je le ní tõ al kal ma zás in teg -
rált ke ze lé sé vel kell megjelenítenie.*

10.2. Nyom ta tás
10.2.1. Az ISZ-nek le he tõ sé ge ket kell biz to sí ta nia az

ira tok és az azok hoz tar to zó me ta ada tok ki nyom ta tá sá ra.
Pa pír ala pú ira tok ese tén ez csak a rög zí tett metaadatokra
vonatkozik.

10.2.2. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az ügy irat ban
lévõ összes irat ki nyom ta tá sát. Amennyi ben a le vél tá rak
ré szé re ki nyom tat va tör té nik az irat át adás, az ügy irat ira -
tainak és az ér tel me zé sük höz hasz nált me ta ada tok nak a
nyom ta tá si rend je az ügy me net rend je sze rint ala kul. Pa pír
ala pú ira tok ese tén ez csak a rögzített metaadatokra
vonatkozik.

10.2.3. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az adat ke re sé si
ered mé nyek ta lá la ti listájának

a) ki nyom ta tá sát,
b) ex por tá lá sát.
10.2.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az esemény -

napló ada tok tel jes vagy rész le ges
a) ki nyom ta tá sát,
b) ex por tá lá sát.
10.2.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az ik ta tó könyv,

va la mint a név- és tárgy mu ta tó éven kén ti bontású
a) ki nyom ta tá sát,
b) ex por tá lá sát.

11. Mû sza ki és tel je sít mény kö ve tel mé nyek, in teg rá ció

11.1. Há ló za ti üze mel tet he tõ ség
Az ISZ-nek al kal mas nak kell len nie há ló za ti üze mel te -

tés re. Le szá mít va a men té si/hely re ál lí tá si funk ci ó kat, az
ISZ összes mun ka he lyén – ha jo go sult ság nem tilt ja, és a
mû sza ki fel té te lek meg en ge dik – bármely funkció hasz -
nálható legyen.

11.2. Mû sza ki szab vá nyok
Az al kal ma zan dó szer ver és kli ens ol da li ope rá ci ós

rend szer, eset leg szük sé ges adat bá zis-ke ze lõ le gyen el ter -
jedt, szé leskö rû en tá mo ga tott. A rend szer ke ze lõi fe lü le tei, 
fi le-for má tu mai fe lel je nek meg a kli ens/szer ver ol da li al -
kal ma zott operációs rendszer szabványainak.

11.3. Tel je sít mény és ská láz ha tó ság
11.3.1. Bár mely irat elsõ ol da lá nak meg je le ní té sé hez

szük sé ges idõ már meg ta lált irat ese tén ne le gyen lé nye ge -
sen több mint a meg fe le lõ meg je le ní tõ-al kal ma zás sal köz -
vet le nül megnyitott ira té.*

11.3.2. A ke re sés re for dí tott idõ ne le gyen lé nye ge sen
több mint az adott ke re sé si fel té telt egy az adott hard ver
kör nye zet ben ha son ló le kér de zé sek kel ter helt, ti pi kus re -
lá ci ós adat bá zis ke re sé si ide je.

11.4. Elekt ro ni kus alá írás
Amennyi ben az elekt ro ni ku san tá rolt ada tok (ik ta tá si

ada tok, ira tok stb.) in teg ri tá sá nak vé del me nem az elekt ro -
ni kus alá írás fel hasz ná lá sá val tör té nik, úgy a vál toz tat ha -
tat lan ság ról egyéb – akár pa pír ala pú – meg ol dás sal gon -
doskodni kell.*

12. Me ta ada tok

Meg ne ve zés Meg jegy zés

Be ér ke zés idõ pont ja
Be ér ke zés mód ja
Kéz be sí tés pri o ri tá sa amennyi ben nincs, ak kor nor mál
Ér kez te tõ amennyi ben az ér kez te tés és az

ik ta tás idõ ben el kü lö nül
Ér kez te té si azo no sí tó amennyi ben az ér kez te tés és az

ik ta tás idõ ben el kü lö nül
Kül dõ ada tai név, cím
Cím zett ada tai név, cím; ki me nõ irat ese tén több 

is le het
Adat hor do zó tí pu sa (pa pír, elekt ro ni kus stb.)
Kül de mény bon tó ja amennyi ben nem azo nos az

ér kez te tõ vel
Bon tás idõ pont ja amennyi ben nem azo nos az

ér kez te tés idõ pont já val
Bon tás sal
kap cso la tos
meg jegy zés
Ik ta tás idõ pont ja
Ik ta tó szám
Ik ta tó
Ik ta tás stá tu sza ik tat va, nem kell ik tat ni, té ves

ik ta tás
Kül dõ ik ta tó szá ma hi vat ko zá si szám
Irat tár gya
Tárgy sza vak
Ügy azo no sí tó amennyi ben az in for má ció

ügy ke ze lõ rend szer bõl ér ke zik
Mel lék le tek szá ma amennyi ben van ilyen
Elõ irat ik ta tó szá ma új fõ szám ki adá sa ese tén
Utó irat ik ta tó szá ma új fõ szám ki adá sa ese tén
Kap cso ló dó irat amennyi ben van ilyen, több is

le het
Ügy ke ze lõ rend szer
azo no sí tó ja

amennyi ben az in for má ció
ügy ke ze lõ rend szer bõl ér ke zik

Ke ze lé si fel jegy zé sek
Fe le lõs (sze mély vagy be osz tás)
Ügy in té zõ
In té zé si ha tár idõ ha tár idõs ügyek ese té ben
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Meg ne ve zés Meg jegy zés

In té zés mód ja amennyi ben szük sé ges
in téz ke dés

El in té zés idõ pont ja amennyi ben szük sé ges
in téz ke dés

Ki ad má nyo zó ki me nõ ira tok ese té ben
Ki ad má nyo zás
dá tu ma

ki me nõ ira tok ese té ben

Egyéb alá író amennyi ben szük sé ges, több is
le het

Egyéb alá írás dá tu ma amennyi ben szük sé ges, több is
le het

Ex pe di á lás idõ pont ja ki me nõ ira tok ese té ben
Ex pe di á lás mód ja ki me nõ ira tok ese té ben
Ex pe di á ló ki me nõ ira tok ese té ben
Irat tár ba vé tel
idõ pont ja

elekt ro ni kus ira tok ese té ben

Át ve võ amennyi ben az irat irat tár ba
ke rül

Irat tá ri té tel szám 
Irat tár ba he lye zés
idõ pont ja

amennyi ben az irat irat tár ba
ke rül

Se lej tez he tõ ség
idõ pont ja

amennyi ben az irat se lej tez he tõ

Le vél tár ba ad ha tás
idõ pont ja

amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Köl csön zés idõ pont ja amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Köl csön zõ amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Köl csön zést
en ge dé lye zõ

amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Köl csön zé si ha tár idõ amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Vissza vé tel idõ pont ja amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Vissza ve võ amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Se lej te zés idõ pont ja amennyi ben az irat se lej tez he tõ
Se lej te zõ amennyi ben az irat se lej tez he tõ
El len õr amennyi ben az irat se lej tez he tõ
Le vél tár ba adás
idõ pont ja

amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Le vél tár nak át adó amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Le vél tá ri át ve võ amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Nap ló zá si ada tok ki, mi kor, mi lyen te vé keny sé get
vég zett az irat tal (meg te kin tés
is), me lyik ada tot, ki, mi kor,
mi ért mó do sí tot ta

Irat he lye az irat fi zi kai fel le lé sé nek
meg ha tá ro zá sa

Azo no sí tó
Sze rep kör(ök)

13. Kö ve tel mény rend szer ér tel me zé se

A kö ve tel mé nyek kö zött * je lö li azo kat, ame lyek csak
az elekt ro ni kus ira to kat is ke ze lõ irat ke ze lé si szoft ve rek re
vo nat koz nak. Van nak olyan *-gal nem jel zett kö ve tel mé -
nyek, ame lyek ben elekt ro ni kus ira tok em lí tés re ke rül nek,
ezek a kö ve tel mé nyek azonban pa pír ala pú iratokra is
vonatkoznak.

Az egyéb, irat ke ze lést sza bá lyo zó jog sza bá lyok ren del -
ke zé sei a kö ve tel mény lis tá ban nem sze re pel nek, ezek
betartása kötelezõ.

Az egyes kö ve tel mé nyek ben sze rep lõ „fel hasz ná ló”
alatt min dig olyan fel hasz ná lót kell ér te ni, aki a meg fe le lõ
funk ció hasz ná la tá ra jo go sult, és a funk ció ki vál tá sa so rán
szá má ra is mert té váló/mó do sít ha tó ada tok hoz meg van a
be te kin té si/mó do sí tá si jo go sult sá ga, be le ért ve az eset le ges 
adat vé del mi ka te gó ri á hoz való jo go sult sá got is. A nem
meg fe le lõ jogosultságú felhasználó a funkciót/adatot nem
érheti el az ISZ-ben.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a gazdasági és közlekedési

miniszter, valamint a pénzügyminiszter
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM

együttes rendelete

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok
behozataláról és forgalomba hozataláról

A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény 34.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban és
(5) be kez dé sé ben, va la mint a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról,
for ga lom ba ho za ta lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi 
CXIX. tör vény 18.  §-ának o) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel,
va la mint az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

Általános rendelkezések

1.  §

Ezt a ren de le tet az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár -
ma zó kö vet ke zõ ter mé kek re kell al kal maz ni:

a) 2309 90 20 KN kód alá tar to zó, gén tech no ló gi á val
mó do sí tott ku ko ri cát tar tal ma zó vagy ab ból elõ ál lí tott ku -
ko ri ca-glu tén ta kar mány,

b) 2303 30 00 KN kód alá tar to zó, gén tech no ló gi á val
mó do sí tott ku ko ri cát tar tal ma zó vagy ab ból elõ ál lí tott sör -
tör köly.
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2.  §

Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé kek ese té ben a ta kar -
má nyok har ma dik or szá gok ból való be ho za ta lá ról  szóló
52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együt tes ren de le tet (a továb -
biak ban: R.) az e ren de let ben fog lal tak kal együtt kell al -
kal maz ni.

Az 1.  §-ban meghatározott termékek beléptetése, 
illetve szabad forgalomba bocsátása

3.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé kek ki zá ró lag ak kor 
lép tet he tõk be az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség vám te rü le té -
re, il let ve bo csát ha tók sza bad for ga lom ba a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén, ha

a) a szál lít mányt Bt10 kód je lû ku ko ri ca vo nal (a továb -
biak ban: Bt10 ku ko ri ca) ese ti ki mu ta tá sá ra al kal mas és hi -
te le sí tett mód sze ren ala pu ló, akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal 
ki bo csá tott ere de ti ana li ti kai vizs gá la ti jegy zõ könyv
(a továb biak ban: vizs gá la ti jegy zõ könyv) kí sé ri, amely
iga zol ja, hogy a ter mék nem tar tal maz Bt10 ku ko ri cát
vagy Bt10 ku ko ri cá ból elõ ál lí tott ta kar mányt, és

b) a 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti ál lat or vos meg ál la pít ja,
hogy a vizs gá la ti jegy zõ könyv az a) pont ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel.

(2) Amennyi ben az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé kek
több rész let ben, meg osz tott szál lít mány ként ke rül nek be -
ho za tal ra, úgy a meg osz tott szál lít mány min den egyes ré -
szé hez mel lé kel ni kell a vizs gá la ti jegy zõ könyv hi te le sí tett 
má so la tát.

4.  §

(1) Ha az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé ket tar tal ma zó
szál lít mány (a továb biak ban: szál lít mány) ren del ke zik
vizs gá la ti jegy zõ könyv vel, az im por tõr, il let ve meg bí zott -
ja az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti do ku men tum
meg kül dé sé vel egy ide jû leg a vizs gá la ti jegy zõ könyv má -
so la tát is meg kül di a vám te rü let re való be lép te tést vég zõ
vám hi va tal nak (a továb biak ban: ha tár vám hi va tal).
Amennyi ben a szál lít mány nem a Ma gyar Köz tár sa ság ál -
lam ha tá rán ke resz tül lép be az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség
te rü le té re, de azt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén bo csát -
ják sza bad for ga lom ba, az im por tõr nek, il let ve meg bí zott -
já nak a sza bad for ga lom ba bo csá tást vég zõ vám hi va tal
(a továb biak ban: vám hi va tal) ré szé re át kell ad nia a vizs -
gá la ti jegy zõ könyv má so la tát.

(2) A ha tár vám hi va tal, il let ve a vám hi va tal az R.
6.  §-ának (2) be kez dé se, 8.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint
9.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés sel egy ide jû leg
meg kül di a vizs gá la ti jegy zõ könyv má so la tát

a) a ha tár ál lo más he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi ál lat -
or vos nak, vagy

b) az ál lat egész ség ügyi ha tár ál lo má son a ha tár ál lo má si 
ál lat or vos nak, vagy

c) a vám hi va tal he lye sze rint ille té kes ha tó sá gi ál lat or -
vos nak
[a továb biak ban a)–c) pon tok együtt: ál lat or vos].

(3) Az ál lat or vos a vizs gá la ti jegy zõ könyv má so la tát
meg vizs gál ja, és ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a vizs gá la ti
jegy zõ könyv el fo gad ha tó sá gá ról a ha tár vám hi va talt, il let -
ve a vám hi va talt.

A vizsgálati jegyzõkönyv hiánya vagy nem megfelelõsége
esetén történõ eljárás

5.  §

(1) Ha az 1.  § sze rin ti ter mék nem ren del ke zik vizs gá la ti 
jegy zõ könyv vel, vagy az ál lat or vos meg ál la pít ja, hogy az
im por tõr vagy meg bí zott ja ál tal be nyúj tott, a szál lít mány
Bt10 men tes sé gét iga zo ló jegy zõ könyv nem fe lel meg a
3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek, a szál lít mány mind ad dig nem lép tet he tõ be az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség vám te rü le té re, il let ve nem bo csát ha -
tó sza bad for ga lom ba, amíg a vám eljá rás jo go sult ja vizs -
gá la ti jegy zõ könyv vel nem iga zol ja, hogy a ter mék nem
tar tal maz Bt10 ku ko ri cát vagy Bt10 ku ko ri cá ból elõ ál lí tott 
ta kar mányt.

(2) A ha tár vám hi va tal, il let ve a vám hi va tal a vizs gá la ti
jegy zõ könyv hi á nyá ról, il let ve az ál lat or vos a vizs gá la ti
jegy zõ könyv hi á nyá ról vagy nem meg fe le lõ sé gé rõl ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a ha tár vám hi va tal, il let ve a vám hi va tal
he lye sze rint ille té kes me gyei ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer-el len õr zõ ál lo mást (a továb biak ban: ál lo más).

(3) A ha tár vám hi va tal, il let ve a vám hi va tal a vizs gá la ti
jegy zõ könyv vel nem ren del ke zõ szál lít mány ese té ben a
vizs gá la ti jegy zõ könyv nek a vám eljá rás jo go sult ja ál ta li
be szer zé sé ig nem vég zi el az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se,
8.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint 9.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti ér te sí tést.

(4) A vizs gá la ti jegy zõ könyv nek a vám eljá rás jo go sult -
ja ál ta li be szer zé sét köve tõen a ha tár vám hi va tal, il let ve a
vám hi va tal a 4.  § (2) be kez dé se sze rint jár el.

Ellenõrzés

6.  §

(1) Az ál lat or vos az R. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja, va la mint 9.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti el len õr zés ke -
re té ben szú ró pró ba sze rû en vizs gál ja, hogy a szál lít mány
tar tal maz-e Bt10 ku ko ri cát vagy Bt10 ku ko ri cá ból elõ ál lí -
tott ta kar mányt.
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(2) Az ál lat or vos fel ada ta az ál ta la vett min ta azo nos sá -
gá nak biz to sí tá sa, il let ve an nak a ha tó sá gi la bo ra tó ri um ba
tör té nõ el jut ta tá sa.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán az ál lat or -
vos ál tal vett min tát az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ
In té zet akk re di tált ha tó sá gi la bo ra tó ri u ma vizs gál ja meg.
A la bo ra tó ri um a vizs gá lat ered mé nyét tar tal ma zó vizs gá -
la ti jegy zõ könyv egy pél dá nyát ha la dék ta la nul meg kül di
az ál lat or vos nak. A la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nyé nek 
az ál lat or vos hoz tör té nõ meg ér ke zé sé ig a min ta vé tel lel
érin tett ter mék nem bo csát ha tó sza bad for ga lom ba. A la -
bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nyé rõl az ál lat or vos ér te sí ti a
ha tár vám hi va talt, il let ve a vám hi va talt.

7.  §

(1) Az ál lo más a for ga lom ba ho za tal so rán szú ró pró ba -
sze rû el len õr zés ke re té ben vizs gál ja, hogy a sza bad for ga -
lom ba bo csá tott ku ko ri cát tar tal ma zó vagy ab ból elõ ál lí -
tott ku ko ri ca-glu tén ta kar mány, va la mint sör tör köly tar tal -
maz-e Bt10 ku ko ri cát vagy Bt10 ku ko ri cá ból elõ ál lí tott ta -
kar mányt.

(2) Az ál lo más az (1) be kez dés sze rin ti ter mé kek min ta -
vé te le és vizs gá la ta so rán a 6.  § (2)–(3) be kez dé sei sze rint
jár el.

(3) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az el len õr zött ter mék Bt10 ku ko ri cát vagy Bt10 ku -
ko ri cá ból elõ ál lí tott ta kar mányt tar tal maz, az ál lo más kö -
te les ha la dék ta la nul in téz ked ni a ter mék for ga lom ból tör -
té nõ ki vo ná sá ról.

8.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga és
az FVM meg ál la po dást köt az e ren de let sze rin ti el len õr zé -
sek kel kap cso la tos együtt mû kö dés rend jé rõl.

Költségek viselése

9.  §

Az 5–7.  §-ok ban fog lal tak vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ
költ sé ge ket az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén le te le -
pe dett, a sza bad for ga lom ba bo csá tá sért fe le lõs sze mély
vi se li.

Értesítési kötelezettség

10.  §

(1) Ha az e ren de let sze rin ti el len õr zés so rán meg ál la pí -
tást nyer, hogy az 1.  § és a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti ter -

mék Bt10 ku ko ri cát vagy Bt10 ku ko ri cá ból elõ ál lí tott ta -
kar mányt tar tal maz, az ál lat or vos, il let ve az ál lo más ha la -
dék ta la nul kö te les ér te sí te ni a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri u mot (a továb biak ban: mi nisz té ri um)
és a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va talt. A Ma gyar
Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal az Eu ró pai Unió élel mi sze -
rek re és ta kar má nyok ra vo nat ko zó, az élel mi szer jog ál ta -
lá nos el ve i rõl és kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai Élel mi szer -
biz ton sá gi Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel mi szer-biz ton -
ság ra vo nat ko zó el já rá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló
178/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
IV. fe je ze te sze rin ti gyors vész jel zõ rend sze ren ke resz tül
ha la dék ta la nul ér te sí ti az Eu ró pai Bi zott sá got.

(2) Az 1.  § sze rin ti ter mé ke ken el vég zett el len õr zé sek
szá má ról és ered mé nyé rõl az ál lat or vos az ál lo más nak, az
ál lo más pe dig az Ál lat gyó gyá sza ti Ol tó anyag-, Gyógy -
szer- és Ta kar mány-el len õr zõ In té zet nek (a továb biak ban:
ÁOGYTI) az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon,
ezt köve tõen ne gyed éves gya ko ri ság gal je len tést küld.
Az ÁOGYTI a be ér ke zett ada tok alap ján el ké szí tett össze -
sí tett je len té sét a mi nisz té ri um nak ne gyed éves rend sze res -
ség gel kül di meg.

Záró rendelkezések

11.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
2. szá mú mel lék le te a 6. pon tot köve tõen a kö vet ke zõ
pont tal egé szül ki:

„7. KN kód:”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.  §

Ez a ren de let a ku ko ri ca ter mé kek ben a nem en ge dé lye -
zett Bt10 gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet re vo nat -
ko zó szük ség in téz ke dé sek rõl  szóló, 2005. áp ri lis 18-i
2005/317/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak való meg fe le lést
szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
föld mû ve lés ügyi gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
15/2006. (IV. 29.) HM

rendelete

a katonai toborzás rendjérõl  szóló 
23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ra, a ka to nai to bor -
zás rend jé rõl  szóló 23/2002. (IV. 10.) HM ren de le tet
(a továb biak ban: R) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -

té ri um ra (a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: Hon véd ség) ka to nai szer ve ze te i re, a Zrí -
nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re, va la mint e szer -
vek nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön -
kén tes tar ta lé kos ál lo má nyú ka to nák ra.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ka to nai to bor zás ren del te té se a Hon véd ség sze -
mé lyi ál lo má nyá nak után pót lá sa, amely nek fel adat kö rei:

a) a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek be is ko lá zá si igé nye i -
nek, va la mint

b) a hi va tá sos ál lo mány, szer zõ dé ses ál lo mány, és az
ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány után pót lá sá nak
biz to sí tá sa.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A to bor zás szak irá nyí tá sát a HM hu mán po li ti kai
he lyet tes ál lam tit kár a to bor zás köz pon ti irá nyí tó szer ve
út ján – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott 
ke re tek kö zött – lát ja el.

(2) A to bor zás köz pon ti irá nyí tó szer ve a Hon véd ség
köz pon ti sze mély ügyi szer ve, vég re haj tó szer vei a me gyei
(Bu da pest Fõ vá ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok
(a továb biak ban: had ki egé szí tõ pa rancs nok ság), az MH
Egész ség vé del mi In té zet (a továb biak ban: MH EVI), va la -
mint a Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek
fel ada tai”

(2) Az R. 5.  §-ának k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve a ka to nai to -
bor zás szak te vé keny sé gé nek ke re té ben:]

„k) el len õr zi, elem zi, ér té ke li és összeg zi a to bor zó
mun ka ha té kony sá gát, ar ról éven te jú ni us 30-ig a HM köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár út ján je len tést tesz a hon vé del mi mi -
nisz ter nek és tá jé koz tat ja HM Hon véd Ve zér kar fõ nö két,”

5.  §

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

[Az MH EVI]
„a) vég zi a hi va tá sos, a szer zõ dé ses és az ön kén tes tar ta -

lé kos ál lo mány ba je lent ke zõk, va la mint a ka to nai ok ta tá si
in téz mé nyek be je lent ke zõk al kal mas sá gi vizs gá la tát,”

(2) Az R. 7.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az MH EVI]
„c) éven te má jus 30-ig tá jé koz tat ja a Hon véd ség köz -

pon ti sze mély ügyi szer vét és a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tályt a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány után pót lá sa ér de -
ké ben vég zett al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nyé rõl és
ta pasz ta la ta i ról.”

6.  §

Az R. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A to bor zó te vé keny ség ter ve zé se, szer ve zé se és a to bor -
zás sal kap cso la tos együtt mû kö dé si fel ada tok kö ré ben a
ka to nai szer ve zet]

„b) a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok kal együtt mû köd -
ve fo lya ma to san vég zi a to bor zást a szer zõ dé ses ál lo mány
kö ré ben a hi va tá sos ál lo mány és az ön kén tes tar ta lé kos ál -
lo mány után pót lá sa ér de ké ben,”

7.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A to bor zó rend szer mû köd te té sé hez szük sé ges

költ ség ve té si elõ irány za to kat a költ ség ve tés ben cím zet ten, 
ön ál ló cím rend kó don kell ter vez ni.”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
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a) az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se, 4.  §-át meg elõ zõ al cí -
me és 4.  §-a, 6.  §-ának h) és j) pont ja, 8.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a), c) és e) pont jai, és (3) be kez dé sé nek b) pont ja,
9.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az MH Béri Ba logh Ádám
Hon véd Kö zép is ko la és Kol lé gi um,” szö veg rész, va la mint 
a mel lék le té ben az „– ahol vas úti köz le ke dés nincs, a la kó -
hely és a leg kö ze leb bi vas út ál lo más kö zött a hely kö zi me -
net rend sze rin ti au tó busz já ra ton.” szö veg rész,

b) a ka to nai to bor zás rend jé rõl  szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2003. (X. 16.) HM
ren de let 1.  §-a és 2.  §-ának (1) be kez dé se,

c) az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról,
va la mint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005.
(III. 23.) HM ren de let 6.  §-a.

(2) Az R. 5.  §-ának be ve ze tõ szö ve gé ben és 9.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö veg rész he -
lyé be a „Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve” szö -
veg rész, 8.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „HM HVK
SZÜCSF-t” szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség köz pon ti
sze mély ügyi szer vét” szö veg rész, 8.  §-a (2) be kez dé sé nek
g) pont já ban a „HM HVK SZÜCSF-vel” szö veg rész he -
lyé be a „Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé vel” szö -
veg rész lép.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az oktatási miniszter
19/2006. (IV. 29.) OM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról  szóló
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-ának
(1) be kez dés b) al pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– szak kép zés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról
 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé se
he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény hi va ta -
los ne vé ben a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott név hasz ná -
lat mel lett fel kell tün tet ni az el lá tott fel ada tok alap ján
meg kü lön böz tet he tõ va la mennyi – a köz ok ta tás ról  szóló

tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé nek 25. pont já ban meg ha tá -
ro zott ne ve lõ és ok ta tó mun ká hoz kap cso ló dó nem köz ok -
ta tá si te vé keny ség re lét re ho zott – in téz mény egy ség jog -
sza bály sze rin ti ne vét, to váb bá a fel so rolt meg ne ve zé sek
kö zül a meg fe le lõt:”

(2) Az R. 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
be kez dés lép:

„(6) Ha az in téz mény ben fo lyó ne ve lés, il le tõ leg ne ve -
lés-ok ta tás – rész ben vagy egész ben – a nem ze ti vagy et ni -
kai ki sebb ség nyel vén, il le tõ leg más ide gen nyel ven fo -
lyik, az in téz mény vagy az in téz mény egy ség ne vét két
nyel ven, ma gya rul és a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség
nyel vén, il le tõ leg ma gya rul és más ide gen nyel ven kell
meg ha tá roz ni.”

(3) Az R. 2.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A fenn tar tó az e ren de let ben és a köz ok ta tás ról
 szóló tör vény 102.  §-ának (2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá -
ro zot tak figye lembe véte lével dönt az in téz mény hi va ta los
ne vé rõl.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2006. PJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak jog -
egy sé gi ta ná csa a Pol gá ri Kol lé gi um ve ze tõ je ál tal in dít vá -
nyo zott jog egy sé gi el já rás ban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:
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Vissz ter hes meg bí zá si szer zõ dés – ala pos fel mon dá si
ok hi á nyá ban tör té nõ – azon na li ha tá lyú fel mon dá sa ese -
tén a meg bí zó kö te les a meg bí zott ká rát meg té rí te ni.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény (BSzi.) 31.  § (1) be kez dés a) pont já ban írt
jog kö ré ben a BSzi. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján az
egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben jog -
egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és an nak ered mé nye ként jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta ab ban a jog -
kér dés ben, hogy a Ptk. 483.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma -
zá sa so rán vissz ter hes meg bí zá si szer zõ dés azon na li ha tá -
lyú fel mon dá sa ese tén – ala pos fel mon dá si ok hi á nyá ban –
a meg bí zót ter he li-e kár té rí té si felelõsség.

Az in dít vány meg té te lét az in do kol ta, hogy a ko ráb ban
egy sé ges, a Ptk. mi nisz te ri in do ko lá sá ban, il let ve a Ptk.
kom men tár já ban ki fej tett az zal az ál lás pont tal szem ben,
amely sze rint a meg bí zá si szer zõ dés ala pos ok nél kül tör -
té nõ fel mon dá sa ese tén a meg bí zó is kár té rí té si fe le lõs ség -
gel tar to zik – bár jog sza bály vál to zás nem tör tént – a Ptk.
1992 óta meg je lent kom men tár ja i ban ki fej tett jog iro dal mi
ál lás pont tal is me ge gye zõ en, az utób bi évek ben a Leg fel -
sõbb Bí ró ság egyes ítél ke zõ ta ná csai eb ben a kér dés ben el -
té rõ gya kor la tot folytattak.

Az egyik ál lás pont sze rint a meg bí zó ak kor tar to zik kár té -
rí tõ fe le lõs ség gel a meg bí zá si szer zõ dés fel mon dá sa  miatt, ha 
ér té kel he tõ in dok és alap nél kül mond ja fel azt
(Pfv.IV.23.100/2000/4. szám, Pfv.IV.24.923/2002/6. szám).
A meg bí zó az azon na li ha tá lyú fel mon dás jo gát ugyan bár mi -
kor, lé nye gé ben in dok nél kül gya ko rol hat ja, azon ban a Ptk.
483.  § (3) be kez dé se sze rint a meg bí zot tal szem be ni kár té rí -
té si fe le lõs sé ge fenn áll, ha ezt ala pos ok nél kül, fe le lõt le nül
vagy ön ké nye sen tet te (Pfv.IX.21.979/2001/4. szám).

A má sik ál lás pont sze rint a meg bí zó a szer zõ dést a Ptk.
483.  § (1) be kez dé se sze rint bár mi kor, bár mi fé le jog kö vet -
kez mény nél kül, akár azon na li ha tállyal is fel mond hat ja,
csu pán a meg bí zott ál tal már el vál lalt kö te le zett sé gek te -
kin te té ben ter he li helyt ál lá si kö te le zett ség. Ez a meg bí zá si 
jog vi szony ter mé sze té bõl kö vet ke zik, ab ból, hogy a meg -
bí zó nak – mint az ér dek ala nyá nak – aka ra tá tól függ, hogy
az ügyé nek más sze mély ál ta li el lá tá sát kí ván ja-e vagy
sem (Pfv.VI.22.212/1997/5. szám). A Ptk. 483.  § (3) be -
kez dé se lé nye gé ben a Ptk. 482.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak foly ta tá sa és ki zá ró lag a meg bí zott ál tal gya ko rolt fel -
mon dás ra vo nat ko zik, amely sze rint csak a meg bí zott ala -
pos ok nél kül tör tént fel mon dá sa ese tén jár a meg bí zó nak
kár té rí tés. A meg bí zó fel mon dá sa ese tén azon ban a meg bí -
zott a fel mon dás jog sze rût len sé gé re hi vat ko zás sal nem kö -
ve tel het kár té rí tést (Pfv.VII.21.784/2000/3. szám).

II.

A jog egy sé gi el já rás ban a leg fõbb ügyész írás ban ki fej -
tett ál lás pont ja sze rint vissz ter hes szer zõ dés azon na li ha tá -
lyú fel mon dá sa ese tén, ala pos fel mon dá si ok hi á nyá ban a
meg bí zót nem ter he li kár té rí té si fe le lõs ség, amely a Ptk.
483.  § (3) be kez dé sé nek nyelv ta ni és rendszertani
értelmezésébõl következik.

III.

Az in dít vány ban meg je lölt jog kér dés el bí rá lá sa kor a
jog egy sé gi ta nács az aláb bi a kat tar tot ta szem elõtt:

A Ptk. 474.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy a meg bí zá si 
szer zõ dés alap ján a meg bí zott kö te les a rá bí zott ügyet el -
lát ni. A (2) be kez dés pe dig úgy ren del ke zik, hogy a meg bí -
zást a meg bí zó uta sí tá sai sze rint és ér de ké nek megfele lõen 
kell tel je sí te ni. A Ptk. 481.  § a) pont ja sze rint a szer zõ dés a 
meg bí zás tel je sí té se nél kül is meg szû nik, ha valamelyik
fél a szerzõdést felmondja.

A Ptk. 483.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a meg bí zó a
szer zõ dést bár mi kor azon na li ha tállyal fel mond hat ja, kö -
te les azon ban helyt áll ni a meg bí zott ál tal már el vál lalt kö -
te le zett sé ge kért. A (2) be kez dés alap ján a szer zõ dést a
meg bí zott is bár mi kor fel mond hat ja; a fel mon dá si idõ nek
azon ban ele gen dõ nek kell len nie ah hoz, hogy a meg bí zó
az ügy in té zé sé rõl gon dos kod has sék. A meg bí zó sú lyos
szer zõ dés sze gé se ese tén a fel mon dás azon na li ha tá lyú is
le het. A (3) be kez dés sze rint, ha a meg bí zás fel mon dá sa
ala pos ok nél kül tör tént, az oko zott kárt meg kell té rí te ni,
ki vé ve, ha a meg bí zás in gye nes volt, és a felmondási idõ
elegendõ volt ahhoz, hogy a megbízó az ügy intézésérõl
gondoskodhassék.

Nem két sé ges: még a vissz ter hes meg bí zá si szer zõ dés is 
el sõd le ge sen a meg bí zó ér de két szol gál ja és a meg bí zott a
meg bí zó uta sí tá sá nak és ér de ké nek meg fe le lõ en kö te les
el jár ni az zal, hogy a meg bí zá si szer zõ dés alap ve tõ en bi -
zal mi vi szonyt fel té te lez. En nek meg fele lõen a Ptk. 483.  §
(1) be kez dé se biz to sít ja a meg bí zó szá má ra azt a jo got,
hogy a szer zõ dést idõ ben bár mi kor, azon na li ha tállyal fel -
mond ja. A fel mon dás ér vé nyes sé gé hez és eb bõl ere dõ en a
szer zõ dés nek a meg bí zás tel je sí té se nél kü li meg szû né sé -
hez a meg bí zó nak az azon na li ha tá lyú fel mon dá sát in do -
kol nia sem kell. An nak a tény nek azon ban, hogy a meg bí -
zó a szer zõ dést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja,
kizárólag a felmondás érvényessége szempontjából van
jelentõsége.

A Ptk. 483.  §-a együt te sen sza bá lyoz za a meg bí zá si
szer zõ dés fel mon dá sá nak va la mennyi ese tét, meg ha tá roz -
va el sõd le ge sen a meg bí zót, majd a meg bí zot tat meg il le tõ
fel mon dá si jog gya kor lá sá nak fel té te le it. Ezt köve tõen a
Ptk. 483.  § (3) be kez dé se fõ sza bály ként úgy ren del ke zik,
hogy ha a meg bí zás fel mon dá sa ala pos ok nél kül tör tént,
az oko zott kárt meg kell té rí te ni. Ez a ren del ke zés arra utal, 
hogy a fel mon dá si jog gya kor lá sa, bár me lyik fél ré szé rõl
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tör tént, kár té rí tõ fe le lõs sé get von maga után, ha az ala pos
ok nél kül tör tént. E fõ sza bály hoz ké pest tar tal maz a kár té -
rí tõ fe le lõs ség aló li men te sü lés re vo nat ko zó an ki vé te le ket
a jog sza bály az zal, hogy nem áll fenn kár té rí tõ fe le lõs ség,
ha a meg bí zás in gye nes volt és a fel mon dá si idõ ele gen dõ
volt ah hoz, hogy a meg bí zó az ügy in té zé sé rõl gon dos kod -
has sék.

Az ala pos ok nél kül gya ko rolt fel mon dás  miatt fenn ál ló
kár té rí té si fe le lõs sé get az in do kol ja, az ala pos ok nél kü li
jog gya kor lá sa nem fe lel meg an nak az ál ta lá nos jog elv -
nek, hogy a pol gá ri jogi vi szo nyok ban úgy kell el jár ni,
ahogy az az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó.
Amennyi ben az ilyen ma ga tar tás a meg bí zott nak kárt
okoz, a meg bí zó kö te les azt meg té rí te ni. A meg bí zó ál tal,
ala pos ok nél kül gya ko rolt azon na li ha tá lyú fel mon dás kö -
vet kez mé nye ként a jog sza bály ál tal ren delt kár té rí tõ fe le -
lõs ség te hát meg fe lel a Ptk. ál ta lá nos el ve i nek és nem áll

el len tét ben a meg bí zá si szer zõ dés alap ve tõ bi zal mi jel le -
gé vel, az zal, hogy a meg bí zá si szer zõ dést a meg bí zó bár -
mi kor fel mond hat ja.

A ki fej tett in do kok alap ján a jog egy sé gi ta nács a BSzi.
27.  §, a 29.  § (1) be kez dés a) pont ja és a 32.  § (4) be kez dés
ér tel mé ben a ren del ke zõ rész sze rint határozott.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 10.

Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Mé szá ros Má tyás s. k., Dr. Well mann György s. k.,
elõ adó bíró bíró

Sa la mon né  

Dr. Fe hér Fe renc s. k., dr. Soly mo si Ibo lya s. k.,
bíró bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Igazság és Élet Pártja 2005. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 3 607

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 87 000

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 120
4.1. Jogi sze mé lyek tõl

4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa sá gok tól
4.2.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.2.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl
4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –

6. Egyéb be vé te lek –

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 90 727

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 59 000

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –



4. Mû kö dé si ki adá sok 14 000

5. Esz köz be szer zé sek –

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 17 727

7. Egyéb ki adá sok –

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 90 727

Csur ka Ist ván s. k.,
a Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja el nö ke

A Magyar Demokrata Fórum 2005. évi pénzügyi beszámolója

Ezer forintban

Bevételek

1. Tag dí jak 4 533

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 284 045

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok 9 635
4.1. Jogi sze mé lyek tõl 142

4.1.1. Bel föl di ek tõl 142
4.1.2. Kül föl di ek tõl –

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól 1 245
4.2.1. Bel föl di ek tõl 1 146
4.2.2. Kül föl di ek tõl 99

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 8 248
4.3.1. Bel föl di ek tõl 8 224

– Var ga Zsolt 669
4.3.2. Kül föl di ek tõl 24

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó bevételek –

6. Egyéb be vé telek 7 310

Összes be vé tel a gaz da sá gi évben: 305 523

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet eknek 1 294

3. Vál lal ko zások ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 165 611

5. Esz köz be szer zé sek 7 762

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 41 758

7. Egyéb ki adá sok 8 272

Összes ki adás a gaz da sá gi évben: 224 697

Dr. Dá vid Ibo lya s. k.,
a Ma gyar De mok ra ta Fó rum el nö ke
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A Munkáspárt 2005. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 14 278
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 39 800
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 21 696

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 850
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 20 846
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé telek 3 067
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 78 841

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet eknek –
3. Vál lal ko zások ala pí tá sá ra for dí tott össze gek 3 900
4. Mû kö dé si ki adá sok 43 080
5. Esz köz be szer zések 1 059
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 20 342
7. Egyéb ki adá sok 815
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 69 196

Ka racs La jos né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 38. szá má ban ki hir de tett, a hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és
fel té te lek rõl szó ló 20/2006. (IV. 5.) KvVM ren de let 5. § (3) be kez dé sé nek d) pontja helyesen:

[(3) Ti los hul la dék le ra kó ban le rak ni:]
„d) hul la dék ká vált gu mi ab ron csot, ki vé ve a ke rék pár-gu mi ab ron csot és az 1400 mm kül sõ át mé rõ nél na gyobb gu mi ab ron csot, to váb bá 2006. jú li us 1-je

után ti los le rak ni az ap rí tott hulladék gumiabroncsot;”

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.1320 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


