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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
223/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelete
a nemesfémtárgyak ellenõrzésérõl és jelölésérõl szóló,
Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl
(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
2006. március 1-jén lépett hatályba.)
1. §
A Kormány a nemesfémtárgyak ellenõrzésérõl és jelölésérõl szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt
Egyezményt e rendelettel kihirdeti.
2. §
Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Convention on the control and marking of articles
of precious metals
Signed in Vienna on 15 November 1972
Entered into force on 27 June 1975
(Original text)
Preamble
The Republic of Austria, the Republic of Finland, the
Kingdom of Norway, the Portuguese Republic, the
Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation and the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
desiring to facilitate international trade in articles of
precious metals while at the same time maintaining
consumer protection justified by the particular nature of
these articles,
have agreed as follows:
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authorized body and to be marked with official stamps so
as to indicate that they have been satisfactorily assayed, or
require such articles to be marked so as to indicate the
sponsor, the nature of the metal or the standard of fineness,
shall be deemed to be satisfied in respect of articles of
precious metals imported from the territory of another
Contracting State if such articles have been controlled and
marked in accordance with the provisions of this
Convention.
2. For articles controlled and marked in accordance
with the provisions of this Convention an importing
Contracting State shall not require further assaying or
marking of a kind referred to in paragraph 1, except for the
purpose of check tests as provided in Article 6.
3. Nothing in this Convention shall require a
Contracting State to allow the importation or sale of
articles of precious metals which do not fulfil its national
minimum standards of fineness. Furthermore, nothing in
this Convention shall require a Contracting State which
accepts 800 as a standard of fineness for silver to allow the
importation or sale of articles marked with the 830
standard of fineness.

Article 2
For the purposes of this Convention „articles of
precious metals” means articles of silver, gold, platinum or
alloys thereof, as defined in Annex I.

Article 3
1. In order to benefit from the provisions of Article 1,
articles of precious metals must be:
a) submitted to an authorized assay office appointed in
accordance with Article 5;
b) controlled by the authorized assay office in
accordance with the rules and procedures laid down in
Annexes I and II;
c) marked with the marks as prescribed in Annex II,
including the Common Control Mark as described in
paragraph 8 thereof.
2. The benefits of Article 1 shall not be applicable to
articles of precious metals which, after being marked as
prescribed in Annex II have had any of these marks altered
or obliterated.

I Scope and Operation

Article 4

Article 1

The Contracting States shall not be obliged to apply the
provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 1 to articles of
precious metals which since being submitted to an
authorized assay office, and controlled and marked as

1. Legal provisions of a Contracting State which
require articles of precious metals to be assayed by an
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prescribed in Article 3 have been altered by addition or in
any other manner.

II Control and Sanctions
Article 5
1. Each Contracting State shall appoint one or more
assay offices which shall be the only bodies authorized in
its territory to carry out the control of articles of precious
metals provided for in this Convention and to apply its
own appointed assay office mark and the Common Control
Mark.
2. Each Contracting State shall notify the depositary of
the appointment of such authorized assay offices and of
their assay office marks and any withdrawal of this
authorization from any assay office previously appointed.
The depositary shall immediately notify all other
Contracting States accordingly.

Article 6
The provisions of this Convention shall not prevent a
Contracting State from carrying out check tests on articles
of precious metals bearing the marks provided for in this
Convention. Such tests shall not be carried out in such a
way as to hamper unduly the importation or sale of articles
of precious metals marked in conformity with the
provisions of this Convention.

Article 7
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responsibility mark after the Common Control Mark has
been applied.
2. Each Contracting State undertakes to institute
proceedings under such legislation when sufficient
evidence of forgery or misuse of the Common Control
Mark or marks of the authorized assay offices, or
unauthorized alteration to the article or alteration or
obliteration of the fineness mark or responsibility mark
after the Common Control Mark has been applied is
discovered or brought to its attention by another
Contracting State or, where more appropriate, to take other
suitable action.
Article 9
1. If an importing Contracting State or one of its assay
offices has reason to believe that an assay office of an
exporting Contracting State has affixed the Common
Control Mark without having complied with the relevant
provisions of this Convention, the assay office by which
the articles are purported to have been marked shall be
immediately consulted, and the latter assay office shall
promptly lend all reasonable assistance for the
investigation of the case. If no satisfactory settlement is
reached, either of the parties may refer the case to the
Standing Committee by notifying its Chairman. In such a
case the chairman shall convene a meeting of the Standing
Committee not later than one month from the receipt of
such notification.
2. If any matter has been referred to the Standing
Committee under paragraph 1, the Standing Committee
may, after having given an opportunity for the parties
concerned to be heard, make recommendations as to the
appropriate action to be taken.

The Contracting States hereby empower the depositary
to register with the World Intellectual Property
Organization (WIPO), in accordance with the Convention
of Paris for the Protection of Industrial Property, the
Common control Mark as a national hallmark of each
Contracting State. The depositary shall also do so in the
case of a Contracting State in relation to which this
Convention enters into force at a later date or in the case of
an acceding State.

3. If within a reasonable time a recommendation
referred to in paragraph 2 has not been complied with, or
the Standing Committee has failed to make any
recommendation, the importing Contracting State may
then introduce such additional surveillance of articles of
precious metals marked by that particular assay office and
entering its territory, as it considers necessary, including
the right temporarily to refuse to accept such articles. Such
measures shall immediately be notified to all Contracting
States and shall be reviewed from time to time by the
Standing Committee.

Article 8

4. Where there is evidence of repeated and grave
misapplication of the Common Control Mark the
importing Contracting State may temporarily refuse to
accept articles bearing the assay office mark of the assay
office concerned whether or not controlled and marked in
accordance with this Convention. In such a case the
importing Contracting State shall immediately notify all
other Contracting States and the Standing Committee shall
meet within one month to consider the matter.

1. Each Contracting State shall have and maintain
legislation prohibiting subject to penalties, any forgery or
misuse of the Common Control Mark provided for by this
Convention or of the marks of the authorized assay offices
which have been notified in accordance with paragraph 2
of Article 5, and any unauthorized alteration to the article
or alteration or obliteration of the fineness mark or
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III Standing Committee and Amendments
Article 10

1. A Standing Committee is hereby established on
which each Contracting State shall be represented. Each
Contracting State shall have one vote.
2. The tasks of the Standing Committee shall be:
to consider and review the operation of this Convention;
to promote technical and administrative co-operation
between the Contracting States in matters dealt with by
this Convention;
to consider measures for securing uniform
interpretation and application of the provisions of this
Convention;
to encourage the adequate protection of the marks
against forgery and misuse;
to make recommendations in the case of any matter
referred to it under the provisions of paragraph 2 of
Article 9, or for the settlement of any dispute arising out of
the operation of this Convention which is presented to the
Standing Committee;
to examine whether the arrangements of a State
interested in acceding to this Convention comply with the
conditions of the Convention and its Annexes and to make
a report in that respect for consideration by the Contracting
States.
3. The Standing Committee shall adopt rules of
procedure for its meeting including rules for the convening
of such meetings. This Committee shall meet at least once
a year. The first meeting shall be convened by the
depositary not later than six months after the coming into
force of this Convention.
4. The
Standing
Committee
may
make
recommendations on any question relating to the
implementation of this Convention or make proposals for
the amendment of this Convention or its Annexes. Such
recommendations or proposals shall be transmitted to the
depositary who shall notify all Contracting States.

Article 11
1. In the case of a proposal received from the Standing
Committee for amendment of the Annexes to the
Convention the depositary shall notify all Contracting
States and invite their Governments to give their consent
to the proposed amendment within four months. Such
consent may be conditional in order to meet internal
constitutional requirements.
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2. Unless a negative reply has been received from the
Government of a Contracting State within the period
mentioned in paragraph 1, the amendment to the Annexes
shall come into force six months after the expiration of this
period unless a later date for its entry into force has been
provided for in the amendment, and provided that the
conditions in any consent referred to in paragraph 1 have
been fulfilled. The depositary shall notify the entry into
force and the relevant date to all Contracting States.
3. In the case of a proposal received from the Standing
Committee for the amendment of the Articles to the
Convention, or in the case of a proposal for amendment of
the Convention or its Annexes received from a Contracting
State, the depositary shall submit such proposals for
acceptance to all Contracting States.
4. If within three months from the date of the
submission of a proposal for amendment under
paragraph 3 a Contracting State requests that negotiations
be opened on the proposal, the depositary shall arrange for
such negotiations to be held.
5. Provided it is accepted by all Contracting States, an
amendment to this Convention or its Annexes proposed
under paragraph 3 shall enter into force one month after
deposit of the last instrument of acceptance unless another
date is provided for in the amendment. Instruments of
acceptance shall be deposited with the depositary who
shall notify all Contracting States.

IV Final Provisions
Article 12
1. Any State being a Member of the United Nations or
of any of the specialised agencies or of the International
Atomic Energy Agency or a Party to the Statute of the
International Court of Justice and having arrangements for
the assay and marking of articles of precious metals
necessary to comply with the requirements of the
Convention and its Annexes may, upon invitation of the
Contracting States to be transmitted by the depositary,
accede to this Convention.
2. The Governments of the Contracting States shall base
their decision whether to invite a State to accede primarily
on the report referred to in paragraph 2 of Article 10.
3. The invited State may accede to this Convention by
depositing an instrument of accession with the depositary
which shall notify all other Contracting States. The
accession shall become effective three months after
deposit of that instrument.
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Article 13

The Kingdom of Denmark and the Republic of Iceland,
which participated in the drafting of this Convention, may
accede to it by depositing an instrument of accession with
the depositary. The accession shall become effective two
months after the date of deposit of that instrument, but not
before the expiry of the period of four months mentioned
in paragraph 2 of Article 16.

Article 14
1. The Government of any signatory or acceding State
may, when depositing its instrument of ratification or
accession, or at any time thereafter, declare in writing to
the depositary that this Convention shall apply to all or part
of the territories, designated in the declaration, for the
external relations of which it is responsible. The
depositary shall communicate any such declaration to the
Governments of all other Contracting States.
2. If the declaration was made at the time of the deposit
of the instrument of ratification or accession this
Convention shall enter into force in relation to those
territories on the same date as the Convention enters into
force in relation to the State having made the declaration.
In all other cases the Convention shall enter into force in
relation to those territories three months after the
declaration has been received by the depositary.
3. The application of this Convention to all or part of
such territories may be terminated by the Government of
the State having made the declaration referred to in
paragraph 1 provided that it gives three months’ notice in
writing to the depositary which shall notify all other
Contracting States.
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2. This Convention shall enter into force four months
after deposit of the fourth instrument of ratification. In
relation to any other signatory State depositing
subsequently its instrument of ratification this Convention
shall enter into force two months after the date of deposit
but not before the expiry of the above-mentioned period of
four months.
In witness thereof the undersigned, duly authorized
thereto, have signed the present Convention.
Done in Vienna this 15th day of November 1972, in a
single copy in the English and French languages, both
texts being equally authentic, which shall be deposited
with the Government of Sweden, by which certified copies
shall be transmitted to all other signatory and acceding
States.
(Here follow the signatures of the representatives of
Austria, Finland, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland
and the United Kingdom.)

Annexes I and II
to the Convention on the control
and marking of articles of precious metals
Amended by the Contracting States to the Convention 1
on the basis of a proposal agreed to by the Standing
Committee at its forty-fifth meeting in Helsinki
on 25 and 26 May 1998
Entered into force on 10 March 2000
(English version)
ANNEX I

Article 15
Any Contracting State may withdraw from this
Convention provided that it gives twelve months’ notice in
writing to the depositary who shall notify all Contracting
States, or on such other terms as may be agreed upon by the
Contracting States. Each Contracting State undertakes
that, in the event of its withdrawal from the Convention, it
will cease after withdrawal to use or apply the Common
Control Mark for any purpose.

Article 16
1. This Convention shall be ratified by the signatory
States. The instruments of ratification shall be deposited
with the depositary which shall notify all other signatory
States.

Definitions and Technical Requirements
1. Definitions
For the purpose of this Convention the following
definitions apply:
1.1. Precious metals
Precious metals are platinum, gold, [palladium]* and
silver.
Platinum is the most precious metal followed by gold,
[palladium]* and silver.

1
Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, United Kingdom.
* Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2
of the Convention.
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1.2. Precious metal alloy
A precious metal alloy is a solid solution containing at
least one precious metal.

2.2.1. Other standards of fineness may be recognised
by the Standing Committee, depending on international
developments.

1.3. Precious metal article
A precious metal article is any item of jewellery,
goldsmith’s, silversmith’s or watchmaker’s ware or any
other object made entirely or in part from precious metals
or their alloys.

2.3. Tolerance
2.3.1. No negative tolerance is permitted in relation to
the standard of fineness indicated on the article.
2.3.2. Separate rules for special manufacturing
techniques are established by the Standing Committee.

1.4. Fineness
The fineness is the content of the named precious metals
measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.

2.4. Use of solder
2.4.1. Solder may be used only for joining purposes. In
principle, the standard of fineness of the solder shall be the
same as the standard of fineness of the article.
2.4.2. Practical exceptions from this principle and other
methods of joining are defined by the Standing
Committee.

1.5. Standard of fineness
The standard of fineness is the minimum content of the
named precious metals measured in terms of parts per
thousand by weight of alloy.
1.6. Precious metal coating/plating
A precious metal coating or plating is a layer of precious
metal or of precious metal alloy applied to all, or part of a
precious metal article e.g. by chemical, electrochemical,
mechanical or physical process.
1.7. Base metals
Base metals are all metals except platinum, gold,
[palladium]* and silver.
2. Technical requirements
2.1. The Convention does not apply to:
a) Articles made of alloys of a fineness less than 850 for
platinum, 375 for gold, [500 for palladium]* and 800 for
silver;
b) Any article which is intended to be used for medical,
dental, veterinary, scientific or technical purpose;
c) Legal tender;
d) Parts or incomplete semi-manufactures (e.g. metal
parts or surface layer);
e) Raw materials such as bars, plates, wire and tubes;
f) Base metal articles coated with precious metal;
g) Any other object decided by the Standing Committee.
The articles referred to in a) to g) above cannot therefore
be marked with the Common Control Mark.
2.2. Standards
Convention**
for platinum:
for gold:
[for palladium:
for silver:

of

fineness

applied

under

the

999, 950, 900, 850
999, 916, 750, 585, 375
999, 950, 500]*
999, 925, 830, 800

* Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2
of the Convention.
** See Article 1, Paragraph 2 of the Convention.

2.5. Use of base metal parts
2.5.1. Base metal parts in precious metal articles shall
be prohibited except as follows:
a) Movements of propelling pencils, clocks and
watches, the internal mechanism of lighters and similar
mechanisms where precious metals are unsuitable for
technical reasons;
b) Blades of knives and such parts of bottle openers and
corkscrews and similar articles for which precious metals
are unsuitable for technical reasons;
c) springs;
d) wire for joints of silver hinges;
e) pins for silver brooches.
Other exceptions can be decided on by the Standing
Committee.
2.5.2. Rules for joining base metal parts permitted
under paragraph 2.5.1. to precious metal parts are
established by the Standing Committee.
2.5.3. Base metal parts where practicable shall be
stamped or engraved „METAL” or with a specific
designation of the metal; where this is impracticable these
shall be readily distinguishable by colour from the
precious metal. These requirements shall not apply to
clock or watch movements. Base metal shall not be used
for the purpose of strengthening, weighting or filling.
2.6. Use of non-metallic substances
The use of non-metallic parts shall be permitted
provided these are clearly distinguishable from the
precious metal, they are not plated or coloured to resemble
precious metals and their extent is visible. The Standing
Committee can decide on further details.
2.7. Coating of precious metal articles
Precious metal coating must be of at least the same
fineness as the article or of a more precious metal.
2.7.1. The Standing Committee decides on permitted
coatings.
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ANNEX II

Control by the authorised assay office(s)
1. General
The authorised assay office(s) (thereafter referred to as
„the assay office”) shall examine whether articles of
precious metals which are presented to it in order to be
marked with the Common Control Mark fulfil the
conditions of Annex I to the Convention.
1.1. If an article is found by the assay office to be
complete as to all its metallic parts and if it complies with
the provisions of Annex I to this Convention, the assay
office shall, on request, mark the article with its assay
office mark and the Common Control Mark. In cases
where the Common Control Mark is applied the assay
office shall, before the article leaves its custody, ensure
that the article is fully marked in accordance with the
provisions of paragraphs below.
2. Methods of analysis
The assay office shall use any of the approved methods
of analysis in assaying articles of precious metals as listed
under Appendix I. The Standing Committee can amend
this list according to future developments. Other test
methods may be used to evaluate the homogeneity of the
batch.
3. Sampling
The number of items taken from a batch and the number
of samples taken from these items for testing and analysis
shall be sufficient to establish the homogeneity of the
batch and ensure that all parts of all articles controlled in
the batch are up to the required standard of fineness.
Sampling guidelines are established by the Standing
Committee.
4. Marking
The following minimum marks shall be applied on
articles which satisfy the criteria in Annex I:
a) a registered responsibility mark as described in
paragraph 4.2.;
b) the mark of the assay office;
c) the Common Control Mark as described in paragraph
4.3.; and
d) the corresponding fineness mark in arabic numerals;
Marks b) and c) shall be punched on the article by the
assay office,
Marks a) and d) can be applied by punching, casting or
engraving on the article.
Whenever possible, all marks shall be placed in
immediate proximity to each other.
Other marks which are not to be confused with the
marks mentioned above are allowed as additional marks.
4.1. The Standing Committee can decide on other
methods of marking articles.
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4.2. The responsibility mark referred to in paragraph 4
a), shall be registered in an official register of the
Contracting State and/or one of its assay offices, in whose
territory the article in question is controlled.
4.3. The Common Control Mark shall consist of the
representation of a balance together with the number in
Arabic numerals showing the standard of fineness of the
article in parts per thousand in relief on a lined background
surrounded by a shield indicating the nature of the
precious metal as follows:

–

for platinum articles:

–

for gold articles:

–

[for palladium articles:] *

–

for silver articles:

4.3.1. All different standards of fineness listed by the
Standing Committee can be represented.
4.3.2. The approved sizes of the Common Control
Mark are listed in Appendix 2. This list can be amended by
the Standing Committee.
4.4. Articles consisting of more than one alloy of the
same precious metal
Where an article consists of different alloys of the same
precious metal, the fineness mark and the Common
Control Mark applied shall be that of the lowest fineness
present in the article. Exceptions can be decided on by the
Standing Committee.
4.5. Articles consisting of parts
If an article consists of parts which are hinged or readily
separable, the above marks shall be applied to the main
part. Where practicable the Common Control Mark shall
be applied also to the lesser parts.
4.6. Articles consisting of different precious metal alloys
4.6.1. If an article consists of different precious metal
alloys, and if the colour and extent of each alloy are clearly
visible, the marks referred to in paragraph 4 a), b), c) and d)
shall be applied on one precious metal alloy and the
appropriate Common Control Mark on the other(s).
4.6.2. If an article consists of different precious metal
alloys and if the colour and extent of each alloy is not
visible, the marks referred to in paragraph 4 a), b), c) and d)
shall be applied on the least precious metal. The Common
Control Mark relating to the more precious metals may not
be applied.
* Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2
of the Convention.
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4.6.3. Exceptions from the rules above justified by
technical reasons are decided on by the Standing
Committee.
Appendix I
Methods of analysis and other test methods
The testing of articles of precious metals submitted for
marking with the Common Control Mark consists of the
two following steps:
1. the evaluation of the homogeneity of the batch, and
2. the determination of the fineness of the alloy.
1. The homogeneity of the batch may be evaluated by
one of the following test methods:
a) touchstone testing;
b) testing by X-ray spectroscopy; and
c) analysis of scraps assembled from several pieces
taken out of the batch.
2. The fineness of the precious metals content is
determined by one of the following approved methods of
analysis:
Platinum: Gravimetric method after precipitation of
diammonium-hexachloroplatinate
(Document EN 31210/ISO 11210: 1995)
Gravimetric method by reduction with
mercurous chloride (Document EN
31489/ISO 11489: 1995)
Spectrometric
method/ICP
solution
(Document pr EN 31494/ISO/DIS 11494)
Atomic absorption (Document ISO/WD
11492)
Gold:
Cupellation method (Document EN
31426/ISO 11426: 1997)
Spectrometric
method/ICP
solution
(Document ISO/WD 11493)
[Palladium: Gravimetric determination with dimethyl
glyoxime (Document EN 31490/ISO
11490: 1995)
Spectrometric
method/ICP
solution
(Document EN 31495/ISO/DIS 11495)]*
Silver:
Volumetric (potentiometric) method using
potassium bromide (Document EN
31427/ISO 11427: 1993**)
Volumetric (potentiometric) method using
sodium chloride or potassium chloride
(Document ISO 13756: 1997)

* Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2
of the Convention.
** As amended by technical corrigendum 1:1994: „Clause 4.2:
Potassium bromide, solution, c(KBr) = 0,1 mol/l”.
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Sizes of the Common Control Marks
The sizes (height) of the Common Control Mark are:
for platinum:
not smaller than 0.75 mm
for gold:
– 1.5 mm
– 1.0 mm
– 0.75 mm
– 0.5 mm
[for palladium
not smaller than 0.75 mm]*
for silver:
– 4.0 mm
– 2.0 mm
– 1.5 mm
– 1.0 mm
– 0.75 mm”
* Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2
of the Convention.

„Egyezmény a nemesfémtárgyak ellenõrzésérõl
és jelölésérõl
(fémjelzési egyezmény)
Bevezetés
Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Norvég
Királyság, a Portugál Köztársaság, a Svéd Királyság, a
Svájci Államszövetség, valamint Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága,
azzal a szándékkal, hogy a nemesfémtárgyak nemzetközi kereskedelmét elõsegítsék, és ugyanakkor a fenti tárgyak különleges jellege által indokolt fogyasztói védelmet
fenntartsák,
az alábbiakban állapodtak meg:

I. Hatásköri és alkalmazási terület
1. cikk
1. A szerzõdõ államok azon jogszabályai, amelyek elõírják, hogy a nemesfémtárgyakat egy erre jogosult szerv
vizsgálja és jelölje meg hivatalos jelével, amely igazolja,
hogy kielégítõen megvizsgálták azokat, vagy amelyek elõírják, hogy ezeket a tárgyakon tüntessék fel a megbízót, a
nemesfém fajtáját vagy a finomsági fokot, akkor tekintendõk úgy, hogy betartották azokat egy másik szerzõdõ állam területérõl importált nemesfémtárgyak tekintetében,
ha ezeket a tárgyakat a jelen egyezmény rendelkezéseivel
összhangban ellenõrizték és jelölték meg.
2. A jelen egyezmény rendelkezéseivel összhangban
ellenõrzött és fémjelzett tárgyak esetében az importáló
szerzõdõ állam nem ír elõ az 1. bekezdésben említett jelle-
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gû további anyagvizsgálatot vagy jelölést, kivéve, ha ez a
6. cikkben elõírt ellenõrzõ vizsgálatok céljából történik.
3. A jelen egyezmény nem írja elõ egyik szerzõdõ állam számára sem, hogy olyan nemesfémtárgyak importját
vagy értékesítését engedélyezze, amelyek nem érik el a saját országukban érvényes minimális finomsági fokot.
Ezenkívül a jelen egyezmény nem írja elõ egyik olyan
szerzõdõ állam számára sem, amely az ezüstnél elfogadja a
800-as finomsági fokot, hogy a 830 finomsági fokkal megjelölt tárgyak importját vagy értékesítését engedélyezze.
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latát elvégezze, valamint az általa kijelölt nemesfémvizsgáló intézet jelölését és a Közös Ellenõrzõ Jelet alkalmazza.
2. Mindegyik szerzõdõ állam tájékoztatja a letéteményest az általa kijelölt, vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézetrõl és a nemesfémvizsgáló intézet által alkalmazott jelekrõl, valamint arról, ha egy korábban kijelölt
nemesfémvizsgáló intézet felhatalmazását visszavonják.
A letéteményes azonnal értesíti errõl az összes többi szerzõdõ államot.

2. cikk

6. cikk

A jelen egyezmény alkalmazásában „nemesfémtárgyak” alatt az 1. mellékletben meghatározott, ezüstbõl,
aranyból, platinából vagy azok ötvözetébõl készült tárgyak értendõk.

A jelen egyezmény rendelkezései nem akadályozzák
meg a szerzõdõ államot abban, hogy ellenõrzõ vizsgálatokat végezzen a jelen egyezményben elõírt jeleket viselõ
nemesfémtárgyakon. Az ilyen vizsgálatok célja, hogy
megakadályozza a jelen egyezmény rendelkezéseinek
megfelelõen jelölt nemesfémtárgyak jogtalan importját
vagy értékesítését.

3. cikk
1. Az 1. cikkben elõírtak teljesülése érdekében a nemesfémtárgyakat:
a) be kell nyújtani az 5. cikk alapján kijelölt, vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézetnek;
b) az erre jogosult nemesfémvizsgáló intézetnek az
I. és II. mellékletben meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban meg kell vizsgálnia;
c) a II. mellékletben leírt jelekkel kell megjelölni a
8. cikk Közös Ellenõrzõ Jelre vonatkozó elõírásainak
megfelelõen.
2. Az 1. cikkben említett mentességek nem alkalmazhatók az olyan nemesfémtárgyakra, amelyeken a II. mellékletben foglalt jelölést követõen ezek a jelölések bármelyike megsérült vagy azonosíthatatlanná vált.

4. cikk
A szerzõdõ államok nem kötelesek az 1. cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseit a 3. cikkben ismertetett módon
ellenõrzött és megjelölt azon nemesfémtárgyakra alkalmazni, amelyeket – a vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézetnek történõ benyújtásuk óta – kiegészítéssel
láttak el vagy bármilyen egyéb módon megváltoztattak.

II. Ellenõrzések és szankciók
5. cikk
1. Mindegyik szerzõdõ állam kijelöl egy vagy több arra
jogosult nemesfémvizsgáló intézetet, amely a saját területén kizárólagos felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a
nemesfémtárgyaknak a jelen egyezményben elõírt vizsgá-

7. cikk
A szerzõdõ államok felhatalmazzák a letéteményest
arra, hogy a Közös Ellenõrzési Jelet a Szellemi Javak
Világszervezeténél (WIPO) az ipari vagyon védelmérõl
szóló párizsi egyezménnyel összhangban az egyes szerzõdõ államok nemzeti fémjeleként jegyezzék be. A letéteményes akkor is megteszi ezt, ha olyan szerzõdõ államról van
szó, amelynek vonatkozásában a jelen egyezmény egy késõbbi idõpontban lép hatályba, illetve ha ez után csatlakozó államról van szó.

8. cikk
1. Mindegyik szerzõdõ állam olyan jogszabályokkal
rendelkezik, és továbbra is olyan jogszabályokat alkalmaz,
amelyek büntetés terhe mellett megtiltják a jelen egyezményben elõírt Közös Ellenõrzõ Jel vagy az 5. cikk 2. bekezdése szerint bejelentett vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézetek jeleinek hamisítását vagy szabálytalan
használatát, valamint a nemesfémtárgy engedély nélküli
átalakítását, illetve a finomsági jelnek vagy a felelõsségjelnek a Közös Ellenõrzõ Jel alkalmazásának bevezetése
után történõ átalakítását vagy kitörlését.
2. Amennyiben elegendõ bizonyíték merül fel a jelen
egyezményben elõírt Közös Ellenõrzõ Jel vagy a vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézetek jeleinek hamisítására vagy szabálytalan használatára vagy a nemesfémtárgy engedély nélküli átalakítására, illetve a finomsági
jelnek vagy a felelõsségjelnek a Közös Ellenõrzõ Jel alkalmazásának bevezetése után történõ átalakítására vagy kitörlésére, minden szerzõdõ állam vállalja, hogy ezen jog-
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szabályok alapján eljárást indít. Vonatkozik ez azon esetekre is, ha ezen tényekre egy másik szerzõdõ állam hívja
fel a figyelmet.

9. cikk
1. Ha az egyik importáló szerzõdõ állam vagy annak
egyik nemesfémvizsgáló intézete jogosan ítéli meg úgy,
hogy az exportáló szerzõdõ állam nemesfémvizsgáló intézete a Közös Ellenõrzõ Jelet nem a jelen egyezményben
foglalt rendelkezéseknek megfelelõen alkalmazta, azonnal
konzultálni kell azzal a nemesfémvizsgáló intézettel,
amelynek a nemesfémtárgyakat meg kellett volna jelölnie,
és az utóbbi intézet köteles késedelem nélkül minden
ésszerû segítséget megadni az eset kivizsgálásához. Ha
nem sikerül az ügyet kielégítõen rendezni, bármelyik fél
az Állandó Bizottság elé utalhatja azt az elnök tájékoztatása mellett. Ilyen esetben az elnök az értesítés kézhezvételétõl számított legkésõbb egy hónapon belül összehívja az
Állandó Bizottság ülését.
2. Ha az 1. bekezdés alapján bármely ügy az Állandó
Bizottság elé kerül, az Állandó Bizottság – miután lehetõséget biztosított a felek számára, hogy meghallgassák
õket – javaslatokat tesz a szükséges megfelelõ intézkedésre.
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2. Az Állandó Bizottság feladatai a következõk:
a jelen egyezmény mûködésének figyelemmel kísérése
és áttekintése;
a szerzõdõ államok közötti szakmai és adminisztratív
együttmûködés elõsegítése a jelen egyezmény alá tartozó
ügyekben;
a jelen egyezmény egységes értelmezésének és alkalmazásának biztosítására vonatkozó intézkedések figyelemmel kísérése;
a jelzések megfelelõ védelmének elõsegítése a hamisítás és szabálytalan használat elkerülése érdekében;
javaslatok benyújtása a 9. cikk 2. bekezdésének rendelkezései alapján eléutalt ügyek esetén, illetve az Állandó
Bizottságnak benyújtott, a jelen egyezmény gyakorlati alkalmazásából származó viták rendezésére;
annak vizsgálata, hogy a jelen egyezményhez csatlakozni szándékozó ország által tett intézkedések megfelelnek-e az egyezményben foglalt feltételeknek, és errõl beszámoló jelentés készítése a szerzõdõ államok által történõ
mérlegelésre.
3. Az Állandó Bizottság elfogadja az ülésein betartandó eljárási szabályokat, ideértve az ülések összehívására
vonatkozó szabályokat. A Bizottság legalább évente egyszer összeül. Az elsõ ülést a letéteményes hívja össze a jelen egyezmény hatálybalépésétõl számított legkésõbb hat
hónapon belül.

3. Ha a 2. bekezdésben említett javaslat ésszerû idõn
belül nem teljesül, vagy ha az Állandó Bizottság nem tett
javaslatot, az importáló szerzõdõ állam által szükségesnek
ítélt további felügyeletet vezethet be az adott nemesfémvizsgáló intézet által megjelölt, a területére érkezõ nemesfémtárgyakra, ideértve azt a jogot, hogy az ilyen tárgyak
átvételét ideiglenesen megtagadja. Az ilyen intézkedésekrõl azonnal értesíteni kell az összes szerzõdõ államot, és
ezeket az intézkedéseket az Állandó Bizottság köteles
rendszeresen ellenõrizni.

4. Az Állandó Bizottság a jelen egyezmény végrehajtására vonatkozó bármely kérdésben tehet ajánlást, illetve
javasolhatja a jelen egyezmény vagy annak mellékletei
módosítását. Ezeket az ajánlásokat vagy javaslatokat a letéteményesnek kell benyújtani, amely tájékoztatja valamennyi szerzõdõ államot.

4. Ha bizonyíték merül fel arra, hogy a Közös Ellenõrzõ Jelet ismételten és súlyosan jogellenesen alkalmazzák,
az importáló szerzõdõ állam ideiglenesen megtagadhatja
az érintett nemesfémvizsgáló intézet fémjelét viselõ tárgyak elfogadását függetlenül attól, hogy a jelen egyezménnyel összhangban ellenõrizték vagy jelölték-e azokat.
Ilyen esetben az importáló szerzõdõ állam azonnal tájékoztatja az összes többi szerzõdõ államot, az Állandó Bizottság pedig egy hónapon belül összeül a kérdés megtárgyalása érdekében.

1. Az Állandó Bizottságtól az egyezmény mellékleteinek módosítására vonatkozóan kapott javaslat esetén a letéteményes tájékoztatja valamennyi szerzõdõ államot, és
felszólítja azok kormányait arra, hogy négy hónapon belül
fogadják el a javasolt módosítást. A módosítás csak azzal a
feltétellel fogadható el, hogy megfelel a belsõ alkotmányos követelményeknek.

III. Állandó Bizottság és módosítások
10. cikk
1. Az Állandó Bizottság megalakul, amelyben minden
szerzõdõ állam képviselteti magát. A szerzõdõ államok
egy-egy szavazattal rendelkeznek.

11. cikk

2. Ha az egyik szerzõdõ állam kormányától az 1. bekezdésben említett határidõn belül nem érkezik elutasító válasz, a mellékletek módosítása ezen határidõtõl számított
hat hónapon belül hatályba lép, kivéve, ha a módosítás
annak hatálybalépésére késõbbi idõpontot ír elõ, és feltéve, hogy az 1. bekezdésben említett elfogadási feltételek
teljesültek. A letéteményes valamennyi szerzõdõ államot
tájékoztatja a hatálybalépésrõl és annak aktuális idõpontjáról.
3. Ha az Állandó Bizottság javasolja az egyezmény
cikkeinek módosítását, illetve ha az egyik szerzõdõ állam
javasolja az egyezmény vagy a mellékletek módosítását, a
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letéteményes ezeket a javaslatokat benyújtja valamennyi
szerzõdõ államnak.
4. Ha a 3. bekezdés szerint a módosítási javaslat benyújtásának idõpontjától számított három hónapon belül
az egyik szerzõdõ állam azt kéri, hogy tárgyalásokat kezdjenek a javaslatról, a letéteményes intézkedik a tárgyalások megtartásáról.
5. Ha ezt valamennyi szerzõdõ állam elfogadja, az
egyezmény vagy a mellékletek 3. bekezdésben javasolt
módosítása az elfogadásról szóló utolsó okmány letétbe
helyezésétõl számított egy hónapon belül hatályba lép, kivéve, ha a módosítás másik idõpontot ír elõ. Az elfogadásról szóló okmányokat a letéteményesnél kell letétbe helyezni, amely tájékoztatja az összes szerzõdõ államot.

IV. Záró rendelkezések
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csolatok tekintetében érvényes. A letéteményes minden
ilyen nyilatkozatot eljuttat az összes többi szerzõdõ állam
kormányához.
2. Ha a nyilatkozat a ratifikációs vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésének idõpontjában történt, a jelen
egyezmény a fenti területek tekintetében ugyanazon a napon lép hatályba, amelyen az egyezmény a nyilatkozatot
tevõ állam tekintetében. Minden egyéb esetben az egyezmény a fenti területek tekintetében az azt követõ idõponttól számított három hónapon belül lép hatályba, hogy a
nyilatkozatot a letéteményes megkapta.
3. A jelen egyezmény alkalmazását az ilyen területek
egészére vagy azok egy részére az 1. bekezdésben említett
nyilatkozatot tevõ állam kormánya megszüntetheti, ha három hónappal korábban írásbeli felmondást küld a letéteményesnek, amely az összes többi szerzõdõ államot értesíti.

12. cikk
1. A jelen egyezményhez az Egyesült Nemzetek, az
erre szakosodott hivatalok, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bármelyik tagállama vagy a Nemzetközi Bíróság alapokmányát aláíró és a jelen egyezmény
követelményeinek teljesítéséhez szükséges, a nemesfémtárgyak vizsgálatára és jelölésére vonatkozó intézkedéseket bevezetõ bármelyik fél csatlakozhat.
2. A szerzõdõ államok kormányai azon döntésüket,
hogy egy államot csatlakozásra invitáljanak, elsõsorban a
10. cikk 2. bekezdésében hivatkozott jelentésre alapozzák.
3. A meghívott állam egy a Letéteményesnél letétbe
helyezett csatlakozó nyilatkozattal csatlakozhat jelen
egyezményhez. A Letéteményes errõl minden szerzõdõ államot értesít. A csatlakozás a letétbe helyezés után 3 hónappal lép hatályba.

13. cikk
A Dán Királyság és az Izlandi Köztársaság – amelyek
részt vettek a jelen egyezmény megfogalmazásában – úgy
csatlakozhatnak, hogy csatlakozási okmányt helyeznek letétbe a letéteményesnél. A csatlakozás az említett okmány
letétbe helyezésétõl számított két hónapon belül, de leghamarabb a 16. cikk 2. bekezdésében említett négy hónapos
határidõ lejártakor válik hatályossá.

14. cikk
1. Az egyezményt aláíró vagy az egyezményhez csatlakozó állam kormánya ratifikációs vagy csatlakozási okmánya letétbe helyezésekor vagy ezt követõen bármikor írásban bejelentheti a letéteményesnek, hogy a jelen egyezmény a nyilatkozatban megjelölt valamennyi területre
vagy azok egy részére a felelõssége alá tartozó külsõ kap-

15. cikk
Bármelyik szerzõdõ állam visszaléphet a jelen egyezménytõl, ha tizenkét hónappal korábban írásban bejelenti
ezt a letéteményesnek, amely az összes szerzõdõ államot
értesíti, vagy ha a szerzõdõ államok megállapodása szerinti egyéb feltételeket teljesíti. Mindegyik szerzõdõ állam
vállalja, hogy az egyezménytõl való visszalépése esetén a
visszalépés után megszünteti a Közös Ellenõrzõ Jel bármilyen célra történõ használatát vagy alkalmazását.

16. cikk
1. A jelen egyezményt az azt aláíró államok ratifikálják.
A ratifikációs okmányokat a letéteményesnél letétbe kell
helyezni, amely az összes többi szerzõdõ államot értesíti.
2. A jelen egyezmény a négy ratifikációs okmány letétbehelyezésétõl számított négy hónapon belül lép hatályba.
Minden egyéb olyan aláíró állam esetében, amely ratifikációs okmányát késõbb helyezi letétbe, a jelen egyezmény
két hónappal a letétbe helyezés után, de leghamarabb a fent
említett négy hónapos határidõ lejártakor lép hatályba.
A fentiekre vonatkozó egyetértésük elismeréséül alulírottak megfelelõ felhatalmazásuk birtokában aláírták a jelen egyezményt.
Készült Bécsben, 1972. november 15-én, egy angol és
egy francia nyelvû példányban, amelyek szövege egyöntetûen hiteles, Svédország kormányánál kerül letétbe, amely
hitelesített másolatokat küld az összes többi aláíró és csatlakozó államnak.
(Ausztria, Finnország, Norvégia, Portugália, Svédország,
Svájc és az Egyesült Királyság képviselõinek aláírása.)
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I. és II. Melléklet
a nemesfémtárgyak ellenõrzésérõl
és jelölésérõl szóló egyezményhez
(Magyar változat)

I. MELLÉKLET
Meghatározások és mûszaki elõírások
1. Meghatározások
A jelen egyezmény alkalmazásában az alábbi meghatározások érvényesek:
1.1. Nemesfémek
Nemesfém a platina, az arany, [a palládium]* és az
ezüst.
A platina a legértékesebb nemesfém, amelyet az arany,
[a palládium]* és az ezüst követ.
1.2. Ékszerötvözet
Az ékszerötvözet olyan szilárd oldat, amely legalább
egy nemesfémet tartalmaz.
1.3. Nemesfémtárgy
A nemesfémtárgy a teljes egészében vagy részben nemesfémekbõl vagy azok ötvözetébõl készült ékszer,
aranymûves termék, ezüstmûves termék és órás termék
bármely eleme, illetve bármilyen egyéb ezek kombinációjából készült tárgy.
1.4. Finomság
A finomság a nemesfémtárgyban lévõ, az ötvözet tömege alapján ezredrészekben mért nemesfémtartalmat jelöli.
1.5. Finomsági fok
A finomsági fok a nemesfémtárgyban lévõ, az ötvözet
tömege alapján ezredrészekben mért nemesfémek minimális mennyisége.
1.6. Nemesfémbevonat/lemezbevonat
A nemesfémbevonat vagy -lemezbevonat olyan nemesfémbõl vagy nemesfémötvözetbõl álló réteg, amelyet a
nemesfémtárgy egészén vagy egy részén alkalmaznak
például kémiai, elektrokémiai, mechanikai vagy fizikai eljárással.
1.7. Nem nemesfémek
Nem nemesfém minden fém a platina, az arany, [a palládium]* és az ezüst kivételével.

* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után érvényes.
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2. Mûszaki elõírások
2.1. Az egyezmény nem érvényes:
a) az olyan ötvözetekbõl készült tárgyakra, amelyek finomsága nem éri el a 850‰-et platina esetén, a 375‰-et
arany esetén, [az 500‰-et palládium esetén]* és a
800‰-et ezüst esetén;
b) semmilyen olyan tárgyra, amelynek tervezett felhasználása orvosi, fogorvosi, állatorvosi, tudományos
vagy mûszaki célra történik;
c) a törvényes fizetõeszközre;
d) az alkatrészekre vagy félkész gyártmányokra (pl. a
fém alkatrészekre vagy felület bevonatokra);
e) az olyan nyersanyagokra mint például a rudak, lemezek, huzalok és csövek;
f) a nemesfémmel borított nem nemesfém tárgyakra;
g) az Állandó Bizottság által meghatározott bármilyen
egyéb tárgyra.
A fenti a)–g) pontokban említett tárgyakat nem lehet a
Közös Ellenõrzõ Jellel megjelölni.
2.2. Az egyezmény alapján alkalmazott finomsági fokok**
platina esetén:
999, 950, 900, 850
arany esetén:
999, 916, 750, 585, 375
[palládium esetén: 999, 950, 500]*
ezüst esetén:
999, 925, 830, 800
2.2.1. Egyéb finomsági fokokat az Állandó Bizottság a
nemzetközi fejleményektõl függõen ismerhet el.
2.3. Tûréshatár
2.3.1. A tárgyon feltüntetett finomsági foktól negatív
irányban eltérni nem lehet.
2.3.2. A különleges gyártási eljárásokra vonatkozó külön szabályokat az Állandó Bizottság határozza meg.
2.4. Forraszanyag használata
2.4.1. Forraszanyag csak összeillesztési céllal használható. Elvileg a forraszanyag finomsági foka meg kell
egyezzen a tárgy finomsági fokával.
2.4.2. A fenti elvtõl a gyakorlatban alkalmazott kivételeket és az egyéb összeillesztési módszereket az Állandó
Bizottság határozza meg.
2.5. Nem nemesfém alkatrészek használata
2.5.1. Az alábbiak kivételével tilos nem nemesfém alkatrészeket használni a nemesfémtárgyakban:
a) töltõceruzák, órák és karórák mozgatószerkezetei,
gyújtókészülékek belsõ szerkezete és hasonló szerkezetek,
ha a nemesfémek mûszaki okokból nem alkalmasak;

* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után érvényes.
** Lásd az egyezmény 1. cikkének 2. bekezdését.
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b) késpengék, valamint sörnyitók és dugóhúzók és hasonló tárgyak olyan alkatrészei, amelyekhez a nemesfémek mûszaki okokból nem megfelelõek;
c) rugók;
d) ezüst csuklópántok összeillesztéséhez való huzal;
e) ezüst melltûk tûzõrésze.
Az egyéb kivételeket az Állandó Bizottság határozza
meg.
2.5.2. A 2.5.1. bekezdésben engedélyezett nem nemesfém alkatrészeknek a nemesfémrészekhez történõ illesztésére vonatkozó szabályokat az Állandó Bizottság határozza meg.
2.5.3. Ha megvalósítható, a nem nemesfém alkatrészekbe a „FÉM” feliratot kell beütni vagy gravírozni, vagy
különleges jelölést kell alkalmazni; ha ez nem valósítható
meg, ezeknek az alkatrészeknek színük alapján könnyen
megkülönböztethetõeknek kell lenniük a nemesfémektõl.
Ezek a követelmények nem vonatkoznak az órák vagy karórák mozgatószerkezeteire. A nem nemesfém nem használható megerõsítésre, mérésre vagy töltésre.
2.6. Nemfémes anyagok használata
A nemfémes anyagok használata megengedett, ha azok
egyértelmûen megkülönböztethetõk a nemesfémtõl, borításuk vagy színezésük nem olyan, hogy nemesfémre emlékeztessen és kiterjedésük látható. A további részleteket az
Állandó Bizottság határozza meg.
2.7. Nemesfémtárgyak bevonata
A nemesfémbevonat finomsági fokának legalább a
tárgy vagy az értékesebb nemesfém finomságával kell
megegyeznie.
2.7.1. A megengedett bevonatokról az Állandó Bizottság dönt.

II. MELLÉKLET
A vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézet(ek)
által végzett ellenõrzés
1. Általános rész
A vizsgálatra jogosult nemesfémvizsgáló intézet(ek)
(a továbbiakban: „a nemesfémvizsgáló intézet”) megvizsgálja, hogy a számára a Közös Ellenõrzõ Jellel történõ
megjelölés céljából benyújtott nemesfémtárgyak megfelelnek-e az egyezmény I. mellékletében foglalt feltételeknek.
1.1. Ha egy nemesfémtárgynál a nemesfémvizsgáló intézet megállapítja, hogy a tárgy minden részére vonatkozóan megfelel a jelen egyezmény I. mellékletében foglalt
rendelkezéseknek, a nemesfémvizsgáló intézet kérelem
esetén a saját hivatal jelével és a Közös Ellenõrzõ Jellel
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látja el a nemesfémtárgyat. A Közös Ellenõrzõ Jel alkalmazása esetén a nemesfémvizsgáló intézet – a nemesfémtárgy kiadása elõtt – gondoskodik arról, hogy a nemesfémtárgy jelölése maradéktalanul megfeleljen az alábbi bekezdések rendelkezéseinek.
2. Vizsgálati módszerek
A nemesfémvizsgáló intézet az I. függelékben felsorolt
jóváhagyott vizsgálati módszereket alkalmazza a nemesfémtárgyak anyagvizsgálatánál. Az Állandó Bizottság a
jövõbeni fejlemények alapján módosíthatja ezt a listát. A
tétel homogenitásának értékeléséhez egyéb vizsgálati
módszerek alkalmazhatók.
3. Mintavétel
A tételbõl vett minták számát a vizsgálatnál és elemzésnél úgy kell meghatározni, hogy azok elegendõek legyenek a tétel homogenitásának megállapításához és annak
biztosításához, hogy a tételben ellenõrzött valamennyi
tárgy valamennyi alkatrésze megfeleljen az elõírt finomsági foknak. A mintavételi irányelveket az Állandó Bizottság határozza meg.
4. Jelölés
Az I. mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelõ nemesfémtárgyakon legalább az alábbi jeleknek kell lenniük:
a) a 4.2. bekezdésben ismertetett bejegyzett felelõsségjel;
b) a nemesfémvizsgáló intézet hivataljele;
c) a 4.3. bekezdésben ismertetett Közös Ellenõrzõ Jel;
valamint
d) a megfelelõ finomsági jel arab számokkal.
A b) és c) pont alatti hitelesítõ jeleket a nemesfémvizsgáló intézet üti be.
Az a) és d) pont alatti hitelesítõ jelek alkalmazása a nemesfémtárgyon beütéssel, öntéssel vagy gravírozással történik.
Amikor csak lehetséges, minden jelzést közvetlenül
egymás mellett kell elhelyezni.
Kiegészítõ jelölésként megengedhetõk egyéb jelek is,
amelyek nem lehetnek összetéveszthetõek a fent említett
jelekkel.
4.1. Az Állandó Bizottság a nemesfémtárgy jelölésére
egyéb módszereket is meghatározhat.
4.2. A 4/a) bekezdésben említett felelõsségjelet azon
szerzõdõ állam és/vagy egyik nemesfémvizsgáló intézetének hivatalos nyilvántartásába jegyzik be, amelynek területén az adott nemesfémtárgyat ellenõrzik.
4.3. A Közös Ellenõrzõ Jel mérleget ábrázol, amelyet
arab számok egészítenek ki, megjelölve a nemesfémtárgy
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ezredrész finomságban kifejezett finomsági fokát, amely
kiemelkedik egy a nemesfém fajtáját jelzõ pajzzsal körülvett, körvonalazott háttérbõl az alábbiak szerint:

–

platina tárgyaknál:

–

arany tárgyaknál:

–

[palládium tárgyaknál:] *

–

ezüst tárgyaknál:

4.3.1. Az Állandó Bizottság listájában szereplõ bármelyik ettõl eltérõ finomsági fok is ábrázolható.
4.3.2. A Közös Ellenõrzõ Jel elfogadott méreteit a
2. függelék tartalmazza. A listát az Állandó Bizottság módosíthatja.
4.4. Ugyanannak a nemesfémnek egynél több ötvözetébõl álló nemesfémtárgyak
Ha egy nemesfémtárgy ugyanannak a nemesfémnek különbözõ ötvözeteibõl áll, az adott nemesfémtárgyban jelenlévõ legkisebb finomságú nemesfém finomsági jele és
Közös Ellenõrzõ Jele alkalmazandó. A kivételekrõl az
Állandó Bizottság hozhat döntést.
4.5. Több részbõl álló nemesfémtárgyak
Ha egy nemesfémtárgy olyan részekbõl áll, amelyeket
zsanér fog össze, vagy amelyek könnyen szétválaszthatók,
a fenti jeleket a fõ részen kell alkalmazni. Ha megvalósítható, a Közös Ellenõrzõ Jelet a kisebb részeken is alkalmazni kell.
4.6. Különbözõ nemesfémötvözetekbõl álló nemesfémtárgyak
4.6.1. Ha egy nemesfémtárgy különbözõ nemesfémötvözetekbõl áll, és az egyes ötvözetek színe és elhatárolhatósága egyértelmûen felismerhetõ, a 4/a), b), c) és d) bekezdésben említett jeleket az egyik nemesfémötvözeten, a
megfelelõ Közös Ellenõrzõ Jelet, pedig az összes ötvözeten kell alkalmazni.
4.6.2. Ha egy nemesfémtárgy különbözõ nemesfémötvözetekbõl áll, és az egyes ötvözetek színe és elhatárolhatósága nem ismerhetõ fel egyértelmûen, a 4/a), b), c) és
d) bekezdésben említett jeleket a legkevésbé értékes
nemesfémen kell alkalmazni. Az értékesebb nemesfémekre vonatkozó Közös Ellenõrzõ Jel nem alkalmazható.
4.6.3. A fenti szabályok alól az Állandó Bizottság határozhat meg technikai okok miatt indokolt kivételeket.
* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után érvényes.
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I. Függelék

Elemzési módszerek és egyéb vizsgálati módszerek
A Közös Ellenõrzõ Jellel történõ megjelölés céljából
benyújtott nemesfémtárgyak vizsgálata a következõ két lépésbõl áll:
1. a tétel homogenitásának értékelése, és
2. az ötvözet finomságának meghatározása.
1. A tétel homogenitása az egyik alábbi vizsgálati módszerekkel határozható meg:
a) karcvizsgálat;
b) röntgenspektroszkópos vizsgálat; és
c) a tételbõl hántolással, több helyrõl vett minta elemzése.
2. A nemesfémtárgy finomsága valamelyik alábbi jóváhagyott elemzési módszerrel határozható meg:
Platina:
A diammónium-hexakloroplatinát kicsapatása utáni gravimetriai módszer
(EN 31210/ISO 11210: 1995 dokumentum)
Gravimetriai módszer a higany-klorid
csökkentése révén (EN 31489/ISO 11489:
1995 dokumentum)
Spektrometriai
módszer/ICP
oldat
(pr EN 31494/ISO/DIS 11494 dokumentum)
Atomabszorpció (ISO/WD 11492 dokumentum)
Arany:
Tûzi vizsgálat (EN 31426/ISO 11426:
1997 dokumentum)
Spektrometriai
módszer/ICP
oldat
(ISO/WD 11493 dokumentum)
[Palládium: Gravimetriai
meghatározás
dimetilglioximmal (EN 31490/ISO 11490: 1995
dokumentum)
Spektrometriai
módszer/ICP
oldat
(EN 31495/ISO/DIS 11495 dokumentum)]*
Ezüst:
Volumetrikus (potenciometrikus) módszer kálium-bromid felhasználásával
(EN 31427/ISO 11427: 1993 dokumentum**)
Volumetrikus (potenciometrikus) módszer
nátrium-klorid vagy kálium-bromid felhasználásával (ISO 13756: 1997 dokumentum)

* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után érvényes.
** Az 1:1994 technikai helyesbítés alapján: „4.2. pont: Kálium-bromid,
oldat, c(KBr) = 0,1 mol/l”.
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II. Függelék

1. §

A Közös Ellenõrzõ Jelek méretei

(1) 2007. január 1-jétõl 4 százalékkal kell emelni a
2007. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat is), rokkantsági
nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, özvegyi és szülõi nyugdíjat, árvaellátást, valamint baleseti hozzátartozói
nyugellátásokat.

A Közös Ellenõrzõ Jel mérete (magassága):
platina esetén:
legalább 0,75 mm
arany esetén:
– 1,5 mm
– 1,0 mm
– 0,75 mm
– 0,5 mm
[palládium esetén: legalább 0,75 mm]*
ezüst esetén:
– 4,0 mm
– 2,0 mm
– 1,5 mm
– 1,0 mm
– 0,75 mm”
* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után érvényes.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló
145/2004. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemesfémtárgyak vizsgálatát, hitelesítését és a
nemesfémtartalom tanúsítását, továbbá a 3. § (3) bekezdése szerinti Egyezményben elõírt vizsgálatokat és a Közös
Ellenõrzõ Jellel történõ fémjelzést a Magyar Köztársaság
területén kizárólagosan a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végzi.”

(2) Ha egy személy részére egyidejûleg több jogcímen
folyósítanak nyugellátást, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell 4 százalékkal emelni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint kell emelni a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti
tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát is.
(4) Az emelést a 2007. január havi ellátásnak
a) a nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg
egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésérõl szóló
1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépõ pótlék
nélküli összegére kell végrehajtani.

2. §
Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

3. §

A Kormány
224/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelete

Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény
alapján megállapított nyugellátásnál a magyar szerzõdõ
felet terhelõ nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat az 1. § szerint
kell emelni.

4. §

a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Tny. 62. §-ának (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására – a következõket rendeli el:

(1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjat, amelyet átmeneti járadék, rendszeres szociális
járadék vagy baleseti járadék megszûnését követõ naptól
állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának
idõpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint
emelni. Ezt az emelt nyugellátást alapul véve kell a hozzá-
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tartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megállapítani.
(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú
és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. §
(1)–(2) bekezdés rendelkezései figyelembevételével kell
továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a
változás napját megelõzõen is önállóan került volna folyósításra.

5. §
(1) A 2007. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított baleseti járadékot 2007. január 1-jétõl 4 százalékkal
kell emelni.
(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkantsági nyugdíj megszûnését követõ naptól állapítottak meg,
a megszüntetett ellátás megállapításának idõpontját alapul
véve kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint emelni.

6. §
(1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) a bányásznyugdíjak,
b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet szerint az elõadómûvészek részére megállapított
öregségi nyugdíjak,
c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,
d) a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló
209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerint megállapított
öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék
emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.
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teljes nyugdíj legkisebb összege [Tny. 12. § (3) bekezdése] havi 26 830 forint.”

8. §
A TnyR. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 2006. december 31-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ rokkantsági nyugdíj legkisebb összege [Tny. 29. § (6) bekezdés] a
III. rokkantsági csoportban havi 26 830 forint, a II. rokkantsági csoportban havi 28 040 forint, az I. rokkantsági
csoportban havi 29 070 forint.”

9. §
A TnyR. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 2006. december 31-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ baleseti
rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági
csoportban havi 26 900 forint, a II. rokkantsági csoportban
havi 28 260 forint, az I. rokkantsági csoportban havi
29 230 forint.”

10. §
A TnyR. 62. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2007. január 1-jétõl havi 59 110 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

11. §

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetõleg elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

A TnyR. 64/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„64/D. § A 2006. december 31-ét követõ, de 2008. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ
árvaellátás legkisebb összege [Tny. 56. § (4) bekezdése]
havi 22 780 forint.”

7. §

12. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A 2006. december 31-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ öregségi

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. A január
hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt
összegben kell folyósítani.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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4. §

A 2006. december 31-ét követõ idõponttól megállapításra kerülõ
a) rokkantsági járadék összege havi 30 130 forint,
b) rendszeres szociális járadék összege havi 24 270 forint.

1. §
5. §
(1) 2007. január 1-jétõl a 2007. január 1-je elõtti idõponttól megállapított és a nyugdíjfolyósító szervek, valamint a Magyar Államkincstár igazgatóságai által folyósított nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
havi összege a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak szerint
emelkedik.
(2) 4 százalékkal kell emelni
a) az átmeneti járadék összegét;
b) a havi 80 490 forintot el nem érõ egészségkárosodási
járadék összegét azzal, hogy az egészségkárosodási járadék havi összege az emeléssel együttesen sem haladhatja
meg a havi 80 490 forintot.
(3) A vakok személyi járadékát havi 13 660 forintra kell
emelni.
(4) A nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások közül
a) a rokkantsági járadék összegét havi 1160 forinttal,
b) a rendszeres szociális járadék összegét a 2007. december 31-ig a 62. életévüket betöltõ személyek esetében
havi 1090 forinttal, egyéb esetekben havi 930 forinttal,
c) a központi szociális segély összegét havi 1090 forinttal
kell emelni.

2. §
2007. január 1-jétõl a házastársi pótlék és a házastársi
pótlékhoz járó kiegészítés havi együttes összege 18 270
forint, a házastárs után járó jövedelempótlék havi összege
12 590 forint.

3. §
Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi XII. törvény alapján
megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépett pótlék
összegét 2007. január 1-jétõl önállóan 4 százalékkal kell
növelni.

Azt a személyt, aki több nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban részesül, az e rendeletben meghatározott
emelések ellátásonként külön-külön is megilletik.

6. §
(1) Az 1. § (2) és (4) bekezdése szerint megemelt nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások fedezetét a központi
költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.
(2) Az összegek átutalásának, illetõleg elszámolásának
módjáról és idõpontjáról a Pénzügyminisztérium, az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, valamint a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium megállapodást köt.

7. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. A január hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt
összegben kell folyósítani.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a nemzeti
helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. §-a (1) bekezdésének da) és dc) alpontjában, valamint 4. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában a
„121 440 Ft-ot” szövegrész helyébe a „126 300 Ft-ot”,
b) 4. §-a (1) bekezdésének második mondatában a
„121 440 Ft” szövegrész helyébe a „126 300 Ft”,
c) 4. §-a (2) bekezdésében a „60 720 Ft-ot” szövegrész
helyébe a „63 150 Ft-ot”
szövegrész lép.
(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt megállapított
nemzeti helytállásért elnevezésû pótlékot a (2) bekezdés
szerint módosított összeghatárok alapulvételével meg kell
emelni. Az emelést – a nyugdíjak korrekciós célú emelésérõl szóló 2005. évi CLXXIII. törvény 6. §-a (2) bekezdésének alkalmazásával – a nyugellátások, valamint a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások 2007. január 1-jétõl
megemelt összegeinek figyelembevételével kell végrehajtani.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
226/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelete

Ágazati azonosító

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról

(1) Az ágazati azonosító az engedélyes egységes azonosító jele.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
132. §-a (1) bekezdésének f), j), illetve m) pontjában, továbbá a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
162. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazása során
a) engedélyes: az Szt. 57. §-a (1) bekezdésének a) és
c)–j) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti szociális szolgáltatásokat mûködési engedéllyel, illetve a Gyvt.
15. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti szolgáltató tevékenységet mûködési engedéllyel végzõ szolgáltató, intézmény, illetve hálózat; telephellyel rendelkezõ szolgáltató,
intézmény esetén önálló engedélyesnek minõsül az ellátást
nyújtó székhely és a telephely,
b) telephely: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Szmr.) 1. §-ának j) pontjában, illetve a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.)
2. §-ának b) pontjában meghatározott hely,
c) fenntartó: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja,
illetve a Gyvt. 5. §-ának s) pontja szerinti személy vagy
szervezet,
d) mûködést engedélyezõ szerv: az Szt. 92/K. §-ának
(2) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100. §-ának (2) bekezdésben meghatározott szervek,
e) foglalkoztató: a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és költségvetési támogatásának szabályairól szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.)
1. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti intézményi vagy
külsõ foglalkoztató,
f) jelentési idõpont: azon – a 11. § (1) bekezdése szerinti – idõpont, amelyre tekintettel az adatot szolgáltatni kell,
g) jelentési idõszak: azon – a 11. § (1) bekezdése, illetve a 11. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti – idõszak,
amelyre tekintettel az adatot szolgáltatni kell.

2. §

(2) Az ágazati azonosítót a mûködést engedélyezõ szerv
a) tartós bentlakásos szociális intézmény esetén az elvi
mûködési engedélyben,
b) az a) pontban nem említett esetben a mûködési engedélyben
történõ feltüntetéssel adja ki.
(3) Az ágazati azonosítót engedélyesenként kell kiadni.
A telephely számára önálló ágazati azonosítót kell kiadni.
Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást
egyaránt nyújtó engedélyesnek egy ágazati azonosítót kell
kiadni.
(4) Ha az engedélyes székhelyén ellátást nem nyújtanak, a székhely részére a telephely elvi mûködési engedélyének, illetve mûködési engedélyének kiadása során önálló ágazati azonosítót kell kiadni, és azt az engedélyes valamennyi telephelyének elvi mûködési engedélyében, mûködési engedélyében fel kell tüntetni.

3. §
(1) A mûködést engedélyezõ szerv az ágazati azonosítót a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettõl
(a továbbiakban: Intézet) a 2. § (2) bekezdése szerinti eljárás során, az 1. számú melléklet szerinti adatok továbbításával kéri meg.
(2) Az Intézet az ágazati azonosítót a mûködést engedélyezõ szerv kérelmének beérkezését követõ három munkanapon belül – a 2. számú melléklet szerint – képzi és küldi
meg a mûködést engedélyezõ szervnek.
(3) Az ágazati azonosító megkérése és megküldése
elektronikus úton, az engedélyesek országos nyilvántartásának (a továbbiakban: országos nyilvántartás) elektronikus rendszerén keresztül történik.
(4) Az ágazati azonosító
a) a mûködési engedély módosítása, illetve
b) a mûködés ismételt engedélyezése – ideértve a kizárólag idõszakos férõhelyeket mûködtetõ telephely ismételt
engedélyezését, a fenntartóváltozást, további szociális
szolgáltatások, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek engedélyezését, a személyes gondoskodást nyújtó székhely, illetve a telephely elköltöztetését,
valamint a telephely önálló szolgáltatóvá, intézménnyé
szervezését, illetve önálló szolgáltató, intézmény telephellyé szervezését –
esetén sem módosítható. A megszûnt engedélyes ágazati
azonosítója másik engedélyesnek nem adható ki.
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4. §

7. §

(1) Amennyiben az engedélyes már rendelkezik ágazati
azonosítóval, azt valamennyi,
a) a mûködési, illetve foglalkoztatási [Szfr. 2–6. §] engedélyezéssel, a normatív állami hozzájárulás, illetve az
Szfr. 8. §-a szerinti szociális foglalkoztatási támogatás
igénylésével kapcsolatos ügyben a hatóságnak benyújtott,
az eljárást megindító kérelmen, illetve a hatósági döntésben,
b) az e rendelet szerinti, illetve más, statisztikai célú
adatszolgáltatáson
fel kell tüntetni.

(1) Az országos nyilvántartás adatai – az adószámok
kivételével – elektronikus úton bárki számára hozzáférhetõek.

(2) A telephely ágazati azonosítóját megelõzõen a székhely ágazati azonosítóját is fel kell tüntetni.

(2) Ha a fenntartó kéri, a családok, illetve a gyermekek
átmeneti otthona székhelyének, telephelyének címét nem
lehet közzétenni.
(3) Az Intézet az országos nyilvántartás adatait egyedi
azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra átadja a
Központi Statisztikai Hivatalnak.

Intézményi nyilvántartás
8. §

Az országos nyilvántartás általános szabályai
5. §
(1) Az országos nyilvántartás része
a) az Szt. 88/A. §-ának (5) bekezdése, illetve a Gyvt.
137. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartás (a továbbiakban együtt: intézményi nyilvántartás), valamint
b) az Szt. 20/B. §-a szerinti országos jelentési és férõhelyfigyelõ rendszer (a továbbiakban: országos jelentési
rendszer).
(2) Az országos nyilvántartás adatait az Intézet egységes adatbázisban kezeli.
(3) Az országos nyilvántartás nem minõsül hatósági
nyilvántartásnak.

6. §
(1) Az engedélyes az országos nyilvántartásba a mûködés engedélyezésekor a 9. § szerint történõ adatrögzítéssel
kerül felvételre.
(2) Az országos nyilvántartásból az engedélyest törölni
kell, ha
a) ideiglenes vagy határozott idejû mûködési engedélye valamennyi általa nyújtott szolgáltatásra lejárt és új
mûködési engedélyt a részére nem adtak ki,
b) mûködési engedélyét valamennyi általa nyújtott
szolgáltatásra vonatkozóan visszavonták [Szmr. 16. §
(1) bekezdés, illetve Gymr. 10. § (1) bekezdés].
(3) A törölt engedélyes természetes személy fenntartójának nevét, székhelyét, valamint adószámát törölni, az
egyéb adatokat archiválni kell. A törlést és az archiválást
az Intézet hajtja végre a mûködési engedély lejártát, illetve
a mûködési engedély visszavonására vonatkozó adatok
rögzítését követõ harminc munkanapon belül.

Az intézményi nyilvántartás engedélyesenként tartalmazza
a) szociális szolgáltatások esetén a 3. számú melléklet,
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén a 4. számú melléklet
szerinti adatokat.

9. §
(1) Az elsõ fokon eljáró mûködést engedélyezõ szerv az
intézményi nyilvántartás adatait az általa közvetlenül elérhetõ nyilvántartásban
a) a mûködési engedélyt kiadó, módosító, ismételten
kiadó vagy visszavonó határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül rögzíti, ha a határozat elsõ fokon jogerõre emelkedett,
b) az iratok hozzá történõ visszaérkezését követõ öt
munkanapon belül rögzíti, ha az a) pont szerinti határozat
másodfokon emelkedett jogerõre, vagy ha a határozatot a
bíróság hatályon kívül helyezte, illetve a felügyeleti szerv
megváltoztatta, megsemmisítette.
(2) Ha a mûködést engedélyezõ szerv az intézményi
nyilvántartásban hibás vagy hiányos adatot észlel, azt soron kívül kijavítja, kiegészíti, illetve törli. Ha az Intézet, a
fenntartó vagy az engedélyes ilyen adatot észlel, nyolc napon belül értesíti a mûködést engedélyezõ szervet.

Országos jelentési rendszer
10. §
Az országos jelentési rendszer a szociális szolgáltatásokat nyújtó engedélyesekre terjed ki, és engedélyesenként
tartalmazza az 5. számú melléklet szerinti adatokat.
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11. §

(1) Az országos jelentési rendszer számára az 5. számú
mellékletben meghatározott adatokat a fenntartó évente
két alkalommal,
a) január 15-éig a december 31-ei jelentési idõpontra,
valamint a július 1-je és december 31-e közötti jelentési
idõszakra,
b) július 15-éig a június 30-ai jelentési idõpontra, valamint a január 1-je és június 30-a közötti jelentési idõszakra
szolgáltatja.
(2) Új engedélyes, illetve új szociális szolgáltatás esetén
az országos jelentési rendszer számára elõször
a) a szolgáltatás megkezdésének – a jogerõs mûködési
engedélyben meghatározott – idõpontját követõ elsõ jelentési idõpontra, valamint
b) a szolgáltatás megkezdésének mûködési engedélyben feltüntetett idõpontja és az elsõ jelentési idõpont közötti idõszakra
kell adatot szolgáltatni.
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az Intézetet. Ha az adatok hatósági ellenõrzés során váltak
ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az ellenõrzésrõl
készített jegyzõkönyv, illetve az ellenõrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.
(3) Ha a normatív állami támogatást folyósító és ellenõrzõ szerv az országos jelentési rendszerben olyan
adatot észlel, amely a normatív állami hozzájárulás
igénylésében, az arról történõ lemondásban vagy az elszámolásban foglaltakkal, illetve az ellenõrzés megállapításaival ellentétes, köteles arról soron kívül értesíteni
az Intézetet. Az értesítéshez mellékelni kell az adatot
alátámasztó irat másolatát.
(4) Az Intézet az értesítés kézhezvételét követõ 8 munkanapon belül a hibás vagy hiányos adatot – a (2)–(3) bekezdés szerinti esetben a fenntartó egyidejû tájékoztatása
mellett – az értesítésben foglaltaknak megfelelõen kijavítja, kiegészíti, illetve törli.

Hatályba léptetõ és átmeneti
rendelkezések
12. §
(1) Az országos jelentési rendszer számára az adatokat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Intézet internetes honlapján közzétett elektronikus ûrlapon
kell szolgáltatni.
(2) Az elektronikus ûrlap kitöltése során a fenntartó az
Intézet által kiadott jelszóval azonosítja magát.
(3) Az adatszolgáltatás – a fenntartó kérelmére – úgy is
történhet, hogy az elektronikus ûrlapot az engedélyes tölti
ki, és a fenntartó hagyja jóvá. Ebben az esetben az engedélyes az Intézet által a számára külön kiadott jelszóval, a
fenntartó pedig a (2) bekezdés szerinti jelszóval azonosítja
magát.
(4) Azon egyházi, nem állami fenntartó, amely csak egy,
a) legfeljebb három szociális alapszolgáltatást, vagy
b) legfeljebb két szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó engedélyest tart fenn, adatszolgáltatási kötelezettségét az Intézettõl igényelt nyomtatványon is teljesítheti.

13. §
(1) Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles
arról soron kívül – az adatszolgáltatással megegyezõ módon – értesíteni az Intézetet.
(2) Ha a mûködést engedélyezõ szerv az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a mûködési engedélyben foglaltakkal vagy a hatósági ellenõrzés megállapításaival ellentétes, köteles arról soron kívül értesíteni

14. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2007. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 28. §-ának (1) és (4)–(5) bekezdése, valamint 29. §-ának (3) bekezdése a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4)–(5) bekezdésben
foglaltak kivételével – az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ mûködési engedélyezési eljárásokban is
alkalmazni kell.
(4) Ahol jogszabály adatszolgáltatás, illetve nyilvántartás adattartalmának meghatározása során az engedélyes
mûködési engedélyének számát említi, azon az ágazati
azonosítót kell érteni. E rendelet hatálybalépésekor mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyesek esetén akkor
kell a mûködési engedély számaként az ágazati azonosítót
feltüntetni, ha a mûködést engedélyezõ szerv az ágazati
azonosítót – a 15. § (5) bekezdésének b) pontja vagy
(6) bekezdésének d) pontja szerint – már jogerõs határozatba foglalta.
(5) Az Szmr. 21. §-ának (7) bekezdése és az Szfr.
13. §-a szerinti határozaton az ágazati azonosítót nem
kell feltüntetni, illetve az Szmr. 2–3. és 7–8. számú melléklete szerinti iratokon az ágazati azonosító helyett a
mûködési engedélyt kiadó határozat számát kell feltüntetni mindaddig, amíg a mûködést engedélyezõ szerv az
ágazati azonosítót – a 15. § (5) bekezdésének b) pontja
vagy (6) bekezdésének d) pontja szerint – jogerõs határozatba nem foglalta.
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(1) Az e rendelet hatálybalépésekor mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyesek esetén az Intézet az ágazati azonosítót és az engedélyesnek az intézményi nyilvántartásban e rendelet hatálybalépését megelõzõen rögzített
adatait 2007. április 15-éig megküldi a fenntartónak és a
mûködést engedélyezõ szervnek.
(2) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követõ nyolc munkanapon belül köteles
a) a hiányzó vagy hibás adatok kiegészítését, kijavítását, illetve törlését – az Intézet által rendelkezésre bocsátott ûrlapon, a hatályos adatokat tartalmazó határozatok
másolatának csatolásával – kérni az Intézettõl, illetve jelezni az Intézetnek, hogy az intézményi nyilvántartás az
engedélyes hatályos adatait tartalmazza,
b) szociális szolgáltató esetén bejelenteni a mûködést
engedélyezõ szervnek a szolgáltató nevét és székhelyét,
c) bejelenteni a mûködést engedélyezõ szervnek, ha
ugyanarra az engedélyesre más szerv által kiállított mûködési engedéllyel is rendelkezik, vagy mûködési engedély
iránt más szervhez kérelmet nyújtott be.
(3) A fenntartó – (2) bekezdés a) pontja szerinti – bejelentése alapján az Intézet az intézményi nyilvántartás
adatait módosítja. Ha az Intézet a mûködést engedélyezõ szerv adatait a fenntartó bejelentése alapján ismeri
meg, a bejelentést követõ öt munkanapon belül az ágazati azonosítót és az engedélyesnek az intézményi nyilvántartásban rögzített adatait megküldi a mûködést engedélyezõ szervnek.
(4) A fenntartó és a mûködést engedélyezõ szerv
2007. április 30-áig – az Intézet által rendelkezésre bocsátott ûrlapon – köteles bejelenteni az Intézetnek, ha
valamely engedélyesrõl az (1) bekezdés szerint nem kap
értesítést. A bejelentéshez csatolni kell a hatályos mûködési engedély adatait tartalmazó határozatok másolatát. Az Intézet a bejelentett adatokat az intézményi nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az engedélyes ágazati
azonosítóját, továbbá az ágazati azonosítót és az engedélyes rögzített adatait a bejelentést követõ öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak és a mûködést engedélyezõ szervnek. A fenntartó a (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének az ágazati
azonosítóról szóló értesítés kézhezvételét követõ öt
munkanapon belül köteles eleget tenni.
(5) A mûködést engedélyezõ szerv 2007. augusztus
31-éig
a) az intézményi nyilvántartásban rögzített és az
(1)–(4) bekezdés szerint kiegészített, illetve kijavított adatokat leellenõrzi, hogy megfelelnek az engedélyes hatályos mûködési engedélyben szereplõ adatainak,
b) a mûködési engedélyt az engedélyes ágazati azonosítójának és – szociális szolgáltató esetén – nevének, székhelyének feltüntetése céljából hivatalból módosítja,
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c) a b) pont szerinti határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül – a 9. § szerinti elektronikus
úton – jóváhagyja az engedélyesnek az intézményi nyilvántartásban található adatait, illetve az akkori állapotnak
megfelelõen kiegészíti, kijavítja, törli azokat,
d) az ágazati azonosító kiadásáról a b) pont szerinti
határozat jogerõre emelkedését követõ öt napon belül a
jogerõs határozat másolatának megküldésével értesíti
azt a – (2) bekezdés c) pontja szerinti – mûködést engedélyezõ szervet, amely ugyanarra az engedélyesre mûködési engedélyt állított ki, illetve amelyhez a fenntartó
ugyanarra az engedélyesre mûködési engedély iránti kérelmet nyújtott be,
e) bentlakásos szociális intézmény esetén a határozat
jogerõre emelkedését követõ öt napon belül – az Szmr.
7. §-ának (2) bekezdése szerint – új tanúsítványt állít ki, a
korábbi tanúsítványt pedig bevonja.
(6) Ha az e rendelet hatálybalépésekor mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes mûködési engedélyének
módosítására, illetve az ismételt engedélyezésre irányuló
eljárás az (5) bekezdés b) pontja szerinti határozat meghozatalát megelõzõen megindul,
a) a fenntartó az eljárás során köteles a mûködést engedélyezõ szervnek bejelenteni a (2) bekezdés szerinti adatokat,
b) a mûködést engedélyezõ szerv ágazati azonosítót
kér, ha az Intézet az engedélyes számára ágazati azonosítót
még nem küldött,
c) a mûködést engedélyezõ szerv az (5) bekezdés
a) pontja szerinti adatellenõrzést az eljárás folyamán végzi
el, szükség esetén a fenntartóval adategyeztetést folytat,
d) a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély
módosításában, illetve az ismételten kiadott mûködési engedélyben az engedélyes ágazati azonosítóját és – szociális szolgáltató esetén – nevét, székhelyét feltünteti,
e) a mûködést engedélyezõ szerv a d) pont szerinti határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül
tesz eleget az (5) bekezdés c)–e) pontja szerinti kötelezettségének.
(7) A megyei, fõvárosi szociális és gyámhivatal 2008.
december 31-éig ellenõrzi, hogy a mûködést engedélyezõ
jegyzõk határidõben eleget tettek-e az (1)–(6) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek.
(8) Az engedélyes ágazati azonosítóját a foglalkoztatást
engedélyezõ szerv a foglalkoztatási engedélyben annak – az (5) bekezdésének b) pontja, illetve (6) bekezdésének d) pontja szerinti határozat jogerõre emelkedését követõ – elsõ módosításakor tünteti fel.
(9) Az országos jelentési rendszerbe adatot elõször
2007. szeptember 1-je és 2007. szeptember 30-a között, a
2007. június 30-ai állapotnak megfelelõen, valamint a
2006. december 31-e – illetve új engedélyes, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatás megkezdésének mûködési
engedélyben feltüntetett idõpontja – és 2007. június 30-a
közötti idõszakra kell szolgáltatni.
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Az Szmr. 2. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A fenntartó a mûködési engedély iránti kérelmében
köteles megjelölni azt a mûködést engedélyezõ szervet,
amely elõtt ugyanazon szolgáltató, intézmény által nyújtani kívánt gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, vagy ugyanazon intézmény székhelyének, telephelyének engedélyezése iránt eljárás van folyamatban, ha
a szolgáltató, intézmény, illetve telephely ágazati azonosítóval nem rendelkezik.”

(2) Az Szmr. 3. §-a (7) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ h) ponttal egészül ki:
[A mûködési engedély tartalmazza]
„g) egyházi és nem állami fenntartó esetén – ha a fenntartó a szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatásra ellátási szerzõdést kötött – az ellátási szerzõdést megkötõ
helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv nevét,
székhelyét, valamint azokat a szociális szolgáltatásokat és
férõhelyszámot, amelyekre az ellátási szerzõdés kiterjed,
továbbá az ellátási szerzõdés megszûnésének idõpontját,
ha az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték,
h) az intézmény, illetve a telephely ágazati azonosítóját.”

17. §

20. §

Az Szmr. 2/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A szociális szolgáltató mûködési engedélye iránti kérelemhez csatolni kell]
„b) a fenntartó és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószámát igazoló
okirat másolatát,”

Az Szmr. 21. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Az Igazgatóság a normatív állami hozzájárulásra való
jogosultságról tárgyév március 31. napjáig, a tárgyév február 28-át követõen benyújtott kérelmek esetén a benyújtást követõ 30 napon belül határozattal dönt, amely tartalmazza]
„a) a szolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét, ágazati
azonosítóját,”

16. §

18. §
Az Szmr. 2/B. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ g)–h) ponttal egészül ki:
[A mûködési engedély tartalmazza]
„f) egyházi és nem állami fenntartó esetén – ha a fenntartó a szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatásra ellátási szerzõdést kötött – az ellátási szerzõdést megkötõ
helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv nevét,
székhelyét, azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyekre
az ellátási szerzõdés kiterjed, továbbá az ellátási szerzõdés
megszûnésének idõpontját, ha az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték,
g) a szolgáltató nevét, székhelyét,
h) a szolgáltató ágazati azonosítóját.”

21. §
Az Szmr. 3. számú melléklete szerinti „Igazolás” elsõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Igazolom, hogy .........................................................
(a fenntartó neve, címe) mûködési engedély/ideiglenes
mûködési engedély alapján szociális/gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatót, illetve intézményt
(a szolgáltató, intézmény neve: .......................................,
székhelye: .......................................................................,
telephelye: ......................................................................,
ágazati azonosító: ............................................................)
tart fenn.”

22. §
19. §
(1) Az Szmr. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A nappali ellátást nyújtó szociális intézmény mûködési engedélye iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell]
„b) a fenntartó és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – az intézmény adószámát igazoló
okirat másolatát,”

(1) A Gymr. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fenntartó a mûködési engedély iránti kérelmében
köteles megjelölni azt a mûködést engedélyezõ szervet,
amely elõtt ugyanazon szolgáltató (intézmény, hálózat) által nyújtani kívánt gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, illetve szociális szolgáltatás, vagy
ugyanazon szolgáltató (intézmény) székhelyének, telephelyének engedélyezése iránt eljárás van folyamatban, ha
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a szolgáltató, intézmény (intézmény, hálózat), illetve telephely ágazati azonosítóval nem rendelkezik.”

25. §

(2) A Gymr. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Állami fenntartó esetén a kérelemhez – az
(1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell
a) a fenntartó és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – a szolgáltató (intézmény, hálózat)
adószámát igazoló okirat másolatát,
b) intézményi formában végzett szolgáltató tevékenység engedélyeztetése esetén az intézmény alapító okiratát,
c) helyettes szülõi, illetve nevelõszülõi hálózat, illetõleg külsõ férõhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén a mûködtetõ alapító okiratát.”

Az Szfr. 3. §-ának (4) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:
[A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza]
„f) intézményi foglalkoztató esetén az intézmény, telephely ágazati azonosítóját.”

(3) A Gymr. 4. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Nem állami fenntartó esetén a kérelemhez – az
(1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]
„b) a fenntartó és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – a szolgáltató (intézmény, hálózat)
adószámát igazoló okirat másolatát,”

23. §
A Gymr. 6. §-ának (1) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:
[A mûködési engedélyben fel kell tüntetni]
„f) a szolgáltató (intézmény, hálózat), illetve a telephely
ágazati azonosítóját.”

26. §
Az Szfr. 4. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
[Ha külsõ foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia
kell:]
„n) a szociális intézmény, valamint – amennyiben jogszabály szerint azzal rendelkeznie kell – a külsõ foglalkoztató ágazati azonosítóját.”

27. §
Az Szfr. 13. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A támogatást megállapító határozat tartalmazza]
„a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telephelyét, ágazati azonosítóját, valamint a fenntartó nevét,
székhelyét,”

28. §
(1) Az Szfr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
6. számú melléklete lép.

24. §
A Gymr. 8. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A fenntartónak a mûködési engedélyt ismételten
kérelmezni kell,
a) ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) a mûködési engedélyben nem szereplõ típusú vagy formájú szolgáltató
tevékenységet kíván folytatni,
b) bölcsõde, hetes bölcsõde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, illetõleg utógondozó otthon esetében, ha
ba) a szolgáltató (intézmény) székhelyét meg kívánja változtatni, feltéve, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak,
bb) a szolgáltató (intézmény) telephelyét meg kívánja
változtatni,
bc) az ellátásba a szolgáltató tevékenység folytatására
(intézmény elhelyezésére) korábban nem szolgáló épületet
(épületrészt) kíván bevonni, az (1) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével.”

(2) Az Szfr. 3. számú mellékletének 3. pontja a következõ sorral egészül ki:
[3. Az intézmény adatai:]
„Ágazati azonosítója:”
(3) Az Szfr. 3. számú mellékletének 4. pontja a következõ sorral egészül ki:
[4. A külsõ foglalkoztatók adatai:]
„Ágazati azonosítója3:”
(4) Az Szfr. 3. számú mellékletének 9. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„9. A támogatásigény negyedéves részletezése:
I. negyedév
......................... Ft
II. negyedév
......................... Ft
III. negyedév
......................... Ft
IV. negyedév
......................... Ft”
(5) Az Szfr. 5/A–5/B. számú melléklete helyébe e rendelet 7–8. számú melléklete lép.
3
Csak akkor kell kitölteni, amennyiben a külsõ foglalkoztató rendelkezik ágazati azonosítóval.
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29. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Szmr.
aa) 2. §-ának (10) bekezdése,
ab) 2/D. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata,
ac) 1. számú melléklete,
ad) 10. számú melléklete;
b) a Gymr.
ba) 7/A. §-a,
bb) 3. számú melléklete.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Szmr.
a) 2/C. §-ának (1) bekezdésében az „f) pontjában” szövegrész helyébe az „f)–g) pontjában” szövegrész,
b) 4. §-a (8) bekezdésének a) pontjában a „g) pontja”
szövegrész helyébe a „g)–h) pontja” szövegrész,
c) 2. számú mellékletének 4. pontjában, 8. számú mellékletének 3. pontjában és 11. számú mellékletében „A
mûködési engedély száma” szövegrész helyébe az „Ágazati azonosító” szövegrész,
d) 7. számú mellékletében az „Intézmény, szolgáltató
neve, mûködési engedélyének száma” szövegrész helyébe
a „Ágazati azonosító” szövegrész
lép.
(3) E rendelet kihirdetését követõ harmadik napon az
Szfr. 17. §-ának (3) bekezdésében a „2006. évben” szövegrész helyébe a „2007. évben” szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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2.4. a szolgáltató (intézmény) székhelyén ellátást nyújtanak-e2,
2.5. a szolgáltató (intézmény) telephelye3,
2.6. a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje)
adószáma,
2.7. ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak az önállóan
gazdálkodó költségvetési szervnek a neve, székhelye és
adószáma, amely a külön jogszabály szerinti pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátja,
2.8. a nyújtani kívánt szolgáltatás típusa és formája,
2.9. a kérelemben megjelölt ellátási terület,
2.10. a szolgáltató (intézmény, hálózat) férõhelyeinek
száma.
3. Az eljáró hatóság adatai:
3.1. az eljáró hatóság megnevezése,
3.2. a másik eljáró hatóság megnevezése, ha szociális
szolgáltatás vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezése, illetve szociális információs szolgáltatás bejelentése más szerv elõtt folyamatban
van.

1
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni, ha a
székhely részére a nyilvántartási számot már kiadták.
2
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
3
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.

2. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
Az ágazati azonosító képzése

1. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
Az ágazati azonosító kiadásához szükséges
adatok
1. A fenntartó adatai:
1.1. a fenntartó neve,
1.2. a fenntartó székhelye,
1.3. a fenntartó adószáma.
2. A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:
2.1. a szolgáltató (intézmény, hálózat) neve,
2.2. a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje)
székhelye,
2.3. a szolgáltató (intézmény) székhelyének ágazati
azonosítója1,

1. Az ágazati azonosító nyolcjegyû.
2. Az ágazati azonosító összetétele:
1. jegye: konstans „S” betû,
2–7. jegye: a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) sorszáma,
8. jegye: a 2–7. számjegyek felhasználásával, a 3. pont
szerinti matematikai módszerekkel képzett ellenõrzõ
szám.
3. Az ágazati azonosító 8. számjegyét úgy kell képezni,
hogy a 2–7. jegyek mindegyikét szorozni kell azzal a sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el az azonosítón belül
(a konstans „S” betû utáni elsõ számjegy szorozva kettõvel, második számjegy szorozva hárommal stb.).
Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani 10-zel,
és a 8. jegy az osztás maradéka lesz.
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3. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
A szociális szolgáltatókról, intézményekrõl
nyilvántartott adatok
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vábbá az ellátási szerzõdés megszûnésének idõpontja, ha
az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték,
3.8. a szolgáltató (intézmény) megszûnésének idõpontja.
4. A mûködést engedélyezõ, módosító, ismételten kiadó, visszavonó határozat adatai5:

1. A fenntartó adatai:
1.1. a fenntartó neve,

4.1. a határozatot hozó hatóság megnevezése,

1.2. a fenntartó székhelye,

4.2. a határozat kelte, száma és jogerõre emelkedésének napja.

1.3. a fenntartó típusa,
1.4. a költségvetési szerv fenntartó gazdálkodási formája,

1

1.5. a fenntartó adószáma.
2. A szolgáltató (intézmény) adatai:
2.1. a szolgáltató (intézmény) ágazati azonosítója1,
2.2. a szolgáltató, intézmény neve,

Telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén a székhely nyilvántartási számát kell feltüntetni.
2
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
3
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
4
Telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén csak a telephely adatait
kell feltüntetni.
5
Telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén csak a telephely adatait
kell feltüntetni.

2.3. a szolgáltató, intézmény székhelye,
2.4. az intézmény telephelye2,
2.5. a telephely ágazati azonosítója3,
2.6. a szolgáltató – az ellátottak számára nyitva álló –
helyiségeinek címe,
2.7. a szolgáltató (intézmény) adószáma,
2.8. ha a szolgáltató (intézmény) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a neve, székhelye és adószáma,
amely a külön jogszabály szerinti pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátja.

4. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókról,
intézményekrõl nyilvántartott adatok
1. A fenntartó adatai:
1.1. a fenntartó neve,
1.2. a fenntartó székhelye,
1.3. a fenntartó típusa,

4

3. A szociális szolgáltatás adatai :
3.1. szociális szolgáltatás megnevezése,

1.4. a költségvetési szerv fenntartó gazdálkodási formája,

3.2. az integráció típusa,

1.5. a fenntartó adószáma.

3.3. az ellátási terület, elsõdleges ellátási terület,

2. A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:

3.4. férõhelyek, külsõ férõhelyek, idõszakos férõhelyek, emelt szintû férõhelyek száma,
3.5. a szociális szolgáltatás megkezdésének idõpontja,
3.6. az ideiglenes mûködési engedély lejártának ideje,
illetve az az idõtartam, amelyre az idõszakos férõhelyek
létesítését engedélyezték,

2.1. a szolgáltató (intézmény, hálózat) ágazati azonosítója1,
2.2. a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) neve,
2.3. a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) székhelye,
2.4. a szolgáltató (intézmény) telephelye2,
2.5. a telephely ágazati azonosítója3,
2.6. területi irodák címe4,

3.7. egyházi és nem állami fenntartó esetén az ellátási
szerzõdést megkötõ helyi önkormányzat, társulás, illetve
állami szerv neve, székhelye, az ellátási szerzõdés hatálya
alá tartozó szolgáltató tevékenységek és férõhelyszám, to-

2.7. a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) adószáma,
2.8. ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak az önállóan
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gazdálkodó költségvetési szervnek a neve, székhelye és
adószáma, amely a külön jogszabály szerinti pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátja.
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység adatai5:

5. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
Az országos jelentési és férõhelyfigyelõ rendszerben
nyilvántartott adatok

3.1. a szolgáltató tevékenység típusa és formája,

1. Alapszolgáltatások

3.2. az ellátási terület,

1.1. Étkeztetés:

3.3. férõhelyek, külsõ férõhelyek, önálló helyettes szülõnél ellátható gyermekek száma,
3.4. helyettes szülõi, illetve nevelõszülõi hálózat esetén
a helyettes szülõk, nevelõszülõk, speciális hivatásos nevelõszülõk száma,
3.5. annak megjelölését, hogy a gyermekotthon
3.5.1. speciális gyermekotthon,
3.5.2. különleges gyermekotthon,
3.5.3. rendelkezik speciális csoporttal,
3.5.4. rendelkezik különleges csoporttal,
3.5.5. integráltan ellát speciális szükségletû gyermekeket,
3.5.6. integráltan ellát különleges szükségletû gyermekeket,
3.6. a szolgáltató tevékenység megkezdésének idõpontja,
3.7. a határozott idejû, illetve az ideiglenes mûködési
engedély lejártának ideje,
3.8. egyházi és nem állami fenntartó esetén az ellátási
szerzõdést megkötõ helyi önkormányzat, társulás, illetve
állami szerv neve, székhelye, az ellátási szerzõdés hatálya
alá tartozó szolgáltató tevékenységek és férõhelyszám, továbbá az ellátási szerzõdés megszûnésének idõpontja, ha
az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték,
3.9. a szolgáltató (intézmény, hálózat) megszûnésének
idõpontja.
4. A mûködést engedélyezõ (módosító, ismételten kiadó, visszavonó) határozat adatai6:
4.1. a határozatot hozó hatóság megnevezése,
4.2. a határozat kelte, száma és jogerõre emelkedésének napja.

1
Telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén a székhely nyilvántartási számát kell feltüntetni.
2
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
3
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
4
Csak gyermekjóléti szolgáltatás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
5
Telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén csak a telephely adatait
kell feltüntetni.
6
Telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén csak a telephely adatait
kell feltüntetni.
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1.1.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,
1.1.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az
új1 és a régi igénybe vevõk száma,
1.1.3. a jelentési idõszakban az étkeztetést igénybe vevõk közül a helyben étkezõk száma, valamint az elvitellel
és a kiszállítással történõ étkeztetést igénybe vevõk száma,
1.1.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege,
1.1.5. a jelentési idõpontban a szolgáltatásra várakozók
száma,
1.1.6. népkonyhai étkeztetés esetén a jelentési idõszakban az igénybe vevõk száma.
1.2. Házi segítségnyújtás:
1.2.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,
1.2.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az
új és a régi igénybe vevõk száma,
1.2.3. a jelentési idõpontban az ellátásra várakozók
száma,
1.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
1.3. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:
1.3.1. a jelentési idõpontban a kihelyezett jelzõkészülékek száma,
1.3.2. a jelentési idõszakban kihelyezett új jelzõkészülékek száma,
1.3.3. a jelentési idõpontban az ellátásra várakozók
száma,
1.3.4. a jelentés idõszakára vonatkozó segítségkérések
száma,
1.3.5. a jelentési idõpontban a térítési díj átlagos összege.
1.4. Támogató szolgáltatás:
1.4.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,
1.4.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az
új és a régi igénybe vevõk száma,
1.4.3. a jelentési idõszakban futott kilométer,
1.4.4. a jelentési idõpontban a használt gépjármû forgalomba helyezésének idõpontja és összes futott kilométere,
1
Új igénybe vevõ az a személy, aki a jelentés idõszakát képezõ idõtartam
alatt vette elõször igénybe a szolgáltatást.
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1.4.5. a jelentési idõszakban a segítési feladatok esetszáma,
1.4.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
1.5. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás:
1.5.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,
1.5.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az
új és a régi igénybe vevõk száma,
1.5.3. a jelentési idõszakban futott kilométer,
1.5.4. a jelentési idõpontban a használt gépjármû forgalomba helyezésének idõpontja és összes futott kilométere.
1.6. Családsegítés:
1.6.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,
1.6.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az
új és a régi igénybe vevõk száma,
1.6.3. a jelentési idõszakban az esetkezelések száma – a
külön jogszabályban meghatározott – jellegük szerinti
bontásban.
1.7. Nappali ellátás:
1.7.1. a jelentési idõszakban a szolgáltatást igénybe vevõk száma,
1.7.2. a jelentési idõszakban az igénybe vevõk közül az
új és a régi igénybe vevõk száma,
1.7.3. a jelentési idõszakban a napi átlagforgalom2,
1.7.4. nappali melegedõk esetén a jelentési idõpontban
betöltött, illetve betöltetlen idõszakos férõhelyek száma.
2. Bentlakásos intézmények
2.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
2.1.1. Idõsek otthona:
2.1.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek3 száma,
2.1.1.2. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen emelt szintû férõhelyek száma,
2.1.1.3. a jelentési idõpontban az intézményben ellátott
– a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia
centrum szakvéleményével rendelkezõ – súlyos demens
beteg ellátottak száma,
2.1.1.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.1.1.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma4,
2.1.1.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült – a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével rendelkezõ – súlyos demens beteg ellátottak száma,
2
A jelentési idõszakban ellátottak száma osztva a jelentési idõszakra vonatkozó munkanapok számával.
3
Emelt szintû férõhelyeket is beleértve.
4
Súlyosan demens betegeket is beleértve.
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2.1.1.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege,
2.1.1.8. a jelentési idõpontban az emelt szintû férõhelyekre történõ bekerüléshez szükséges egyszeri hozzájárulás összege5,
2.1.1.9. a jelentési idõpontban ellátásban részesülõk
közül térítési díjpótlékot fizetõk száma, és a térítési díjpótlék átlagos összege6.
2.1.2. Fogyatékos személyek otthona:
2.1.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma7,
2.1.2.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.1.2.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,8
2.1.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.1.3. Pszichiátriai betegek otthona:
2.1.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.1.3.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.1.3.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.1.3.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.1.4. Szenvedélybetegek otthona:
2.1.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.1.4.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.1.4.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.1.4.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.1.5. Hajléktalanok otthona:
2.1.5.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.1.5.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.1.5.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.1.5.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.2. Rehabilitációs intézmények
2.2.1. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:
2.2.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.2.1.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma,9
5
Amennyiben az egyszeri hozzájárulás összege nem egységes (pl. komfort-fokozatonként eltérõ), úgy kérjük, adja meg az intézmény által kért egyszeri hozzájárulások összegeit.
6
A jelentési idõpontban fizetett térítési díjpótlékok összege osztva a díjpótlékot fizetõk számával.
7
Emelt szintû férõhelyeket is beleértve.
8
Emelt szintû férõhelyeket is beleértve.
9
Külsõ intézményi férõhelyen, illetve külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottakat is beleértve.

10372

MAGYAR KÖZLÖNY

2.2.1.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.2.1.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.2.1.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.2.1.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.2.1.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.2.2. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:
2.2.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.2.2.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma,10
2.2.2.3. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.2.2.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.2.2.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.2.2.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.2.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:
2.2.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,11
2.2.3.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma,12
2.2.3.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.2.3.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.2.3.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.2.3.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,13
2.2.3.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.2.4. Hajléktalanok rehabilitációs intézménye:
2.2.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.2.4.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma,14
2.2.4.3. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.2.4.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.2.4.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.2.4.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
10
Külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottakat is
beleértve.
11
Emelt szintû férõhelyeket is beleértve.
12
Külsõ intézményi férõhelyen, illetve külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottakat is beleértve.
13
Emelt szintû férõhelyeket is beleértve.
14
Külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottakat is
beleértve.
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2.3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
2.3.1. Idõskorúak gondozóháza:
2.3.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.3.1.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.3.1.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.3.1.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.3.2. Fogyatékos személyek gondozóháza:
2.3.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.3.2.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.3.2.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.3.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.3.3. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona:
2.3.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.3.3.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.3.3.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.3.3.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.3.4. Szenvedélybetegek átmeneti otthona:
2.3.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.3.4.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.3.4.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.3.4.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.3.5. Éjjeli menedékhely:
2.3.5.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek (idõszakos férõhelyek) száma,
2.3.5.2. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma.
2.3.6. Hajléktalan személyek átmeneti szállása:
2.3.6.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek (idõszakos férõhelyek) száma,
2.3.6.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.3.6.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.3.6.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.4. Lakóotthonok
2.4.1. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona:
2.4.1.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
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2.4.1.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma,15
2.4.1.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.4.1.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.4.1.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.4.1.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.4.1.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.4.2. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona:
2.4.2.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.4.2.2. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.4.2.3. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.4.2.4. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege..
2.4.3. Pszichiátriai betegek lakóotthona:
2.4.3.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.4.3.2. a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma,16
2.4.3.3. a jelentési idõpontban külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.4.3.4. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.4.3.5. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.4.3.6. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.4.3.7. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
2.4.4. Szenvedélybetegek lakóotthona:
2.4.4.1. a jelentési idõpontban betöltött, illetve betöltetlen férõhelyek száma,
2.4.4.2, a jelentési idõpontban utógondozásban részesülõ ellátottak száma,17
2.4.4.3. a jelentési idõpontban külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottak száma,
2.4.4.4. a jelentési idõpontban intézményi elhelyezésre
várakozók száma,
2.4.4.5. a jelentési idõszakban intézményi férõhelyeken elhelyezett és onnan kikerült ellátottak száma,
2.4.4.6. a jelentési idõpontban az intézményi térítési díj
összege.
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3. Bentlakásos intézményben ellátottak szociális foglalkoztatása
3.1. Munka-rehabilitáció:
3.1.1. a jelentési idõpontban az ellátottak közül munka-rehabilitációban részt vevõk száma,
3.1.2. a jelentési idõszak alatt a munka-rehabilitáció során foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma (az
Szfr. 6/B. számú melléklet táblázatának c. oszlopa szerint),
3.1.3. a jelentési idõszak alatt a munka-rehabilitációban részt vevõk közül fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásba
került személyek száma.
3.2. Fejlesztõ felkészítõ foglalkoztatás:
3.2.1. a jelentési idõpontban az ellátottak közül fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban részt vevõk száma,
3.2.2. a jelentési idõpontban az ellátottak közül intézményi fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban részt vevõk száma,
3.2.3. a jelentési idõszak alatt az intézményben történõ
fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás során a kifizetéssel terhelt napok száma (az Szfr. 6/B. számú melléklet táblázatának f. oszlopa szerint),
3.2.4. a jelentési idõpontban az ellátottak közül külsõ
foglalkoztatónál fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban
részt vevõk száma,
3.2.5. a jelentési idõszak alatt a külsõ foglalkoztatónál
történõ fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás során a kifizetéssel terhelt napok száma (az Szfr. 6/B. számú melléklet
táblázatának f. oszlopa szerint),
3.2.6. a jelentési idõszak alatt a fejlesztõ-felkészítõ
foglalkoztatásban részt vevõk közül az intézménybõl külsõ munkahelyekre (védett foglalkoztatás, nyílt munkaerõpiac) kihelyezett személyek száma.
3.3. Egyéb foglalkoztatás szociális intézményben elhelyezettek számára:
3.4. a jelentési idõpontban az ellátottak közül külsõ integrált vagy védett foglalkoztatásban részt vevõk száma,
3.5. a jelentési idõpontban az ellátottak közül a nyílt
munkaerõpiacon foglalkoztattak száma.

6. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet
a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez]
A szociális foglalkoztatási támogatás
2007. évi összege
Támogatás 1 fõ 1 munkanapi
Megnevezés

4

15

Külsõ intézményi férõhelyen, illetve külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottakat is beleértve.
16
Külsõ intézményi férõhelyen, illetve külsõ gondozónál utógondozásban részesülõ ellátottakat is beleértve.
17
Külsõ intézményi férõhelyen utógondozásban részesülõ ellátottakat is
beleértve.

5

6

7

8

órás foglalkoztatásához (Ft)

Munka-rehabilitáció
Fejlesztõ-felkészítõ
foglalkoztatás

1900

2100

2300

3150

3650

4150

4700

5200
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7. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
[5/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez]
Magyar Államkincstár
Önkormányzati fenntartó által mûködtetett intézmény támogatás igénylése szociális foglalkoztatáshoz ........ évre
Igényelt összeg (E Ft)
Foglalkoztatás/intézmény típusa
január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

december

MAGYAR KÖZLÖNY

Munka-rehabilitációs
foglalkoztatás összesen
Ebbõl: Nappali ellátást
nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást
nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmény
Rehabilitációs
intézmény
Fejlesztõ, felkészítõ foglalkoztatás összesen
Ebbõl: Nappali ellátást
nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást
nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmény
Rehabilitációs
intézmény
Mindösszesen

november

Mindösszesen
(E Ft)

P. H.
..................................................................
aláírás
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8. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
[5/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez]
Magyar Államkincstár ……………………… Megyei Igazgatósága
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatás igénylése ………… évre
Intézmény típusa

január

február

március

április

Munka-rehabilitációs foglalkoztatáshoz igényelt összeg (ezer Ft)
május
június
július
augusztus
szeptember

Kelt: …………………, ……… év …………………… hó …… nap

október

november

december

Év összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

Nem állami fenntartó által mûködtetett intézmény
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
…
Egyházi fenntartó által mûködtetett intézmény
Katolikus egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Református egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Evangélikus egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Izraelita egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Egyéb egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Mindösszesen

......................................................
aláírás
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Magyar Államkincstár ……………………………… Megyei Igazgatósága
Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás támogatás igénylése ………… évre
Intézmény típusa

január

február

március

Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatáshoz igényelt összeg (ezer Ft)
május
június
július
augusztus
szeptember

április

október

november

december

Év összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

Nem állami fenntartó által mûködtetett
intézmény
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
…
Egyházi fenntartó által mûködtetett intézmény
Katolikus egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Református egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Evangélikus egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Izraelita egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Egyéb egyház
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
Mindösszesen

P. H.
...................................................
aláírás
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A Kormány
227/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelete

Értelmezõ rendelkezések

a pénzforgalmi szolgáltatásokról
és az elektronikus fizetési eszközökrõl

E rendelet alkalmazásában
1. elektronikus fizetési eszköz: a távolról hozzáférést
biztosító fizetési eszköz és az elektronikus pénzeszköz;
2. elektronikus pénzeszköz: a Hpt. 2. számú melléklete
I. Fejezetének 5.3 pontjában meghatározott fizetési eszköz;
3. értéknap: az a nap, amelyet a hitelintézet a fizetési
mûveletek tekintetében kamatszámítás szempontjából
figyelembe vesz;
4. fizetési megbízás: az MNB elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendeletében meghatározott
mûvelet;
5. fizetési mûvelet: az MNB elnökének a pénzforgalom
lebonyolításáról szóló rendeletében meghatározott bármely fizetési mód alkalmazása útján történõ fizetés;
6. hitelintézet: a Hpt. 5. §-ának (1) bekezdése szerinti
hitelintézet, ideértve a külföldi hitelintézet magyarországi
fióktelepét, de ide nem értve az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetrõl szóló 2004. évi XXXV.
törvény szerinti elektronikus pénzt kibocsátó szakosított
hitelintézetet, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában az MNB, valamint jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában a Kincstár;
7. intézmény: a 6. pontban meghatározott hitelintézet
és az a hitelintézetnek nem minõsülõ jogi személy, amely
résztvevõ államok közötti átutalásokat a Pt. 3. §-ának
31. pontjában meghatározott tevékenység keretében üzletszerûen végez, valamint a hitelintézet különbözõ tagállamokban található azon fióktelepei, amelyek részt vesznek
a résztvevõ államok közötti átutalásban, ezen átutalás tekintetében;
8. irányadó kamatláb:
8.1. Magyarország vonatkozásában: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301. §-ának (2) bekezdésében
vagy a 301/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
mértékû késedelmi kamat;
8.2. más résztvevõ állam vonatkozásában: annak a
résztvevõ államnak a szabályaival összhangban megállapított, késedelmi kamat számítása során alkalmazandó kamatláb, amelyben a késedelmi kamat fizetésére kötelezett
intézmény székhelye található;
9. jogosult: az az ügyfél, akinek javára a fizetési megbízás összegét jóvá kell írni egy olyan számlán, amely felett rendelkezni jogosult (amelyrõl számára az összeg hozzáférhetõvé válik), vagy akinek a készpénzt ki kell fizetni
azzal, hogy ezen esetekben a jogosult és a megbízó személye megegyezhet;
10. közvetítõ intézmény: a megbízó vagy a jogosult által megbízott intézményektõl elkülönülõ olyan intézmény,
amely részt vesz a résztvevõ államok közötti átutalás lebonyolításában;

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 235. §-a
(1) bekezdésének a)–b) pontjában, a tõkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. §-a
(1) bekezdésének g) pontjában, a postáról szóló 2003. évi
CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. §-a (1) bekezdésének
e) pontjában és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Kormány a következõket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Hatály
1. §
A rendelet hatálya kiterjed
a) a Hpt. 3. §-a (1) bekezdésének d)–e) pontjában meghatározott – kivéve a csekkre vonatkozó – pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzõ szervezetekre, ideértve törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB)
és – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a Magyar
Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár),
b) az elektronikus fizetési eszközzel végzett fizetési és
pénzfelvételi mûveletekre, ideértve az elektronikus fizetési eszközzel végzett azon mûveleteket is, amelyeket nem
elektronikus módon bonyolítanak le,
c) e rendelet 19. §-a tekintetében az elektronikus pénzt
kibocsátó szakosított hitelintézetrõl szóló 2004. évi
XXXV. törvény szerinti elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetre,
d) e rendelet IV. Fejezete tekintetében a Pt. 4. §-a
(1) bekezdésének d) pontja szerinti postai pénzforgalmi
közvetítõ tevékenységet végzõ szolgáltatóra,
e) törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése
hiányában, e rendelet 3. §-ának (4)–(5) bekezdése,
4–5. §-a, valamint 7. §-a tekintetében a Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 102. pontja szerinti ügyfélszámla vezetésére
jogosult szervezetre az ügyfélszámla tekintetében, valamint
f) az a)–e) pontban megjelölt szolgáltatások igénybevevõire (a továbbiakban: ügyfél).

2. §
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11. megbízás befogadásának idõpontja: az MNB elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendeletében
meghatározott idõpont;
12. megbízó: a jogosult részére történõ fizetési megbízás teljesítésére rendelkezést adó ügyfél;
13. pénzforgalmi jogszabály: e rendelet, valamint az
MNB elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló
rendelete;
14. pénzügyi intézmény: a 6. pontban meghatározott hitelintézet és a Hpt. 6. §-ában meghatározott pénzügyi vállalkozás;
15. rendelkezésre jogosult: a számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított
más személy;
16. résztvevõ állam: az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes állam;
17. résztvevõ államok közötti átutalás: a megbízó rendelkezése alapján végzett olyan fizetési mûvelet, amelynek során az átutalás összege a résztvevõ államok egyikében lévõ intézmény közremûködésével a jogosult számára
egy másik résztvevõ államban lévõ intézménynél válik
hozzáférhetõvé;
18. résztvevõ államok közötti átutalási megbízás: a
megbízó egy intézménynek adott bármely formájú, feltétel
nélküli rendelkezése a résztvevõ államok közötti átutalás
teljesítésére;
19. számla:
19.1. bankszámla: a Ptk. 529. §-a szerinti bankszámlaszerzõdés alapján megnyitott számla, amely elnevezésétõl és
pénznemétõl függetlenül a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére
szolgál, és amelynek terhére vagy javára – jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában – a pénzforgalmi jogszabályban
meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható;
19.2. belföldi bankszámla: a Magyar Köztársaság területén nyitott és vezetett bankszámla;
19.3. kincstári számla: a Kincstár által – jogszabályban meghatározott pénzforgalmi feladataihoz kapcsolódóan – vezetett számla;
19.4. pénzforgalmi bankszámla: az a belföldi bankszámla, amelyet a számlatulajdonos az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
178. §-ának 28. pontja szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából
törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott – ideértve a 2002. január 1. elõtt a korábban hatályban volt devizáról szóló
1995. évi XCV. törvény 48. §-a és 50. §-a alapján nyitott
devizaszámlákat, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. §-ának
(2) bekezdése szerint a helyi, helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, valamint a külföldi vállalkozásnak az Art. 9. §-a (3) bekezdése alapján nyitott pénzforgalmi bankszámláját is –, továbbá az a bankszámla, amely a számlatulajdonos rendelkezésének meg-
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felelõen kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül
megnyitásra;
19.5. ügyfélszámla: a Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének
102. pontjában meghatározott számla;
20. számlatulajdonos: a számlavezetõvel számlaszerzõdést kötõ fél, továbbá az a szervezet, amelynek a számlavezetõ jogszabály alapján számlát vezet;
21. számlavezetõ: a 6. pontban meghatározott hitelintézet és az ügyfélszámla vezetésére törvényben felhatalmazott jogi személy;
22. távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz: az az
elektronikus fizetési eszköz, amellyel az ügyfél – rendszerint személyazonosító kód, illetõleg más azonosító használata révén – rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló számlakövetelésérõl vagy a pénzügyi intézmény által
nyújtott hitellehetõsége igénybevételérõl, így különösen a
bankkártya, valamint a számlakövetelésrõl való rendelkezést távközlési eszköz vagy számítógép útján biztosító
egyéb eszköz;
23. végrehajtó: a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 225. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában megjelölt szervek és személyek,
az Art. 144. §-a szerinti adóvégrehajtó, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
131. §-ában meghatározott szervek és személyek.

II. Fejezet
A BANKSZÁMLA
A bankszámla megnyitása
3. §
(1) A belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság – törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – a készpénzben
teljesíthetõ fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán
tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerzõdést kötni.
E rendelkezést alkalmazni kell a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos pénzeszköz tekintetében az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyre, ideértve az egyéni vállalkozót is.
(2) Pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett a vele
szemben folyó csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt
csak egyetlen pénzforgalmi bankszámlával rendelkezhet és
fizetési forgalmát azon köteles lebonyolítani. Ennek érdekében a csõdeljárásban a fizetési haladékot tartalmazó végzés,
illetõleg a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelõ
végzés Cégközlönyben történõ közzétételét követõen haladéktalanul köteles az általa választott pénzforgalmi bankszámláján kívüli bankszámlájára vonatkozó bankszámla-

2006/141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

szerzõdést azonnali hatállyal felmondani és a bankszámlaszerzõdés felmondásának napján az egyéb bankszámlán
lévõ egyenleg összegének átutalását kezdeményezni.
(3) Pénzforgalmi bankszámlát a hitelintézet akkor nyithat, ha
a) a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást
vezetõ szervezettõl származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte,
b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létesítõ okiratát (társasági szerzõdését) egy másolati példányban átadta, valamint – ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi bankszámla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának – csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát,
c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére
kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételérõl szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói, illetõleg a tevékenység végzéséhez szükséges
más igazolvány másolatát csatolta,
d) a pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett
szervezet – a szervezet jogi formájára vonatkozó elõírások
szerint – a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta.
(4) A pénzforgalmi bankszámlát a hitelintézet a 8. §
(7) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve azonnali
hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követõ
90 napon belül a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezetõ szervezettõl származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a
nyilvántartásban szerepel.
(5) A (3) bekezdés b) pontja alapján:
a) gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott
pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve – az alapítói vagyon kivételével – javára fizetési megbízást teljesíteni
mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történõ bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte,
b) nyilvántartásba vétellel létrejövõ egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére,
illetve – az alapítói vagyon kivételével – javára fizetési
megbízást teljesíteni az a) pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel
megtörténtének igazolását követõen lehet.
(6) A hitelintézet köteles a bankszámlák megnyitásához
benyújtott dokumentumokat, illetõleg azok másolatát a
bankszámla fennállása során, valamint a megszûnését
követõen legalább 10 évig megõrizni.
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A bankszámla feletti rendelkezés
4. §
(1) A bankszámla felett természetes személy számlatulajdonos a bankszámlaszerzõdésben meghatározott módon, önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet.
(2) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetõleg bejegyzésre
bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének)
betû szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által
a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy
vagy személyek aláírása szükséges. Az Art. szerinti egyéb
szervezet a létesítõ okiratában, ennek hiányában a bankszámlaszerzõdésben meghatározott módon rendelkezhet
bankszámlája felett.
(3) A számlatulajdonos vagy a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy által feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható vagy – a bankszámlaszerzõdésben meghatározott
esetben és módon – korlátozható.
(4) A bankszámla feletti rendelkezés bankszámlaszerzõdésben meghatározott esetben és módon írásban vagy
távközlési eszközön keresztül szóban vagy elektronikusan
történhet. Az aláírás – külön megállapodásban meghatározott módon – elektronikus kódolással helyettesíthetõ, ha a
hitelintézet és a számlatulajdonos elektronikus adatátviteli
kapcsolatban áll egymással.
(5) A hitelintézet a tõle elvárható gondossággal köteles
biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa.
(6) A rendelkezési jog gyakorlása során a hitelintézet a
tõle elvárható gondossággal köteles ellenõrizni, hogy a
megbízáson feltüntetett aláírás (ideértve az elektronikus
kódot is) megegyezik-e a rendelkezésre jogosult hitelintézetnél bejelentett aláírásával (elektronikus kódjával).
(7) A hitelintézet az aláírások bejelentésének, nyilvántartásának és vizsgálatának belsõ eljárási rendjét köteles
szabályozni.

A bankszámla felett rendelkezõk bejelentése
5. §
(1) A számlatulajdonos vagy számlatulajdonos szervezet esetében a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: vezetõ) – a hitelintézet által rendszeresített módon – írásban vagy a Hpt. 210. §-ának (1) bekezdése szerinti elektronikus okirat formájában jelenti be
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(e § alkalmazásában a továbbiakban: bejelentés) a bankszámla felett rendelkezni jogosultat. A számlavezetõ hitelintézet nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a
vezetõ által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett
személy az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek
megfelel-e.
(2) A vezetõ bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását
(kinevezését), valamint aláírását – a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével – hitelt
érdemlõ módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett
bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási
címpéldánnyal) igazolja. A hitelintézet nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történõ elutasítása esetén a
számlatulajdonosnál bekövetkezõ károkért. Ha a vezetõ
megbízatása megszûnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más
vezetõ másként nem rendelkezik.
(3) Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következõen a szervezetnek több,
önálló képviseleti joggal rendelkezõ vezetõje van, bármelyik vezetõ bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos
szervezet létesítõ okirata alapján a vezetõk közül egy vagy
több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor
az általuk tett bejelentés az érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg.
(4) Ha vitatott a bejelentõ jogosultsága a szervezet képviseletére, a hitelintézet a bejelentés szempontjából a szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentõt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult.

A bankszámla feletti rendelkezés korlátozása
6. §
(1) A számlatulajdonos a bankszámlája felett – a
(2)–(3) bekezdésben, valamint a 7–8. §-ban foglaltak kivételével – szabadon rendelkezik.
(2) A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök
(így különösen az óvadékként elkülönített pénzeszközök,
a fedezetigazolással kapcsolatos, a Tpt. 82. §-a szerinti befektetési eszköz vásárlására adott megbízás fedezeteként
történõ elkülönítés) az elkülönítés tartama alatt csak a
meghatározott célra használhatók fel.
(3) A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a bankszámla csak a következõ esetekben terhelhetõ meg:
a) a számlavezetõ hitelintézet téves bejegyzésének a
bankszámlán történõ helyesbítése,
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b) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (jogszabályon
alapuló azonnali beszedés),
c) a kötelezett számlatulajdonos hitelintézetnek szóló
bejelentése (felhatalmazó levél) alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (felhatalmazáson alapuló azonnali beszedés),
d) a Vht. szerinti átutalási végzésre történõ teljesítés,
e) a váltó alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (váltóbeszedés),
f) a számlavezetõ által a számlatulajdonos részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes
követelés, továbbá az ügyfelével kötött megállapodás
alapján a befektetési szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés érvényesítése.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti azonnali beszedési
megbízás törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában csak pénzforgalmi bankszámla terhére
nyújtható be.
(5) A hitelintézet (3) bekezdés f) pontja szerinti követelését a 8. § (1) bekezdésében foglalt követelések teljesítését követõen, a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételéig, a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételét követõ napig, illetve az adósságrendezési eljárás
megindításának közzétételéig érvényesítheti.

A fizetési megbízások teljesítésére vonatkozó
szabályok csõdeljárás, adósságrendezési eljárás,
felszámolási eljárás és végelszámolás alatt álló
számlatulajdonos esetén
7. §
(1) Csõdeljárás esetén a hitelintézet a csõdeljárás alatt
álló számlatulajdonos számlájáról bankszámlák közötti elszámolást csak átutalással teljesíthet a fizetési haladékot
tartalmazó végzésnek a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Cstv.) 11. §-a szerinti közzététele napjától a csõdeljárást
befejezetté nyilvánító végzés bemutatásáig. A Cstv.
12. §-a (1) bekezdésében meghatározott követelések érvényesítése érdekében végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást a hitelintézet a fizetési haladék tartama alatt is köteles befogadni, illetve teljesíteni.
(2) A csõdeljárás alatt álló számlatulajdonos legkésõbb
a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételével egyidejûleg köteles a hitelintézetnek bejelenteni
a) a csõdeljárásban kirendelt vagyonfelügyelõ jóváhagyásával teljesíthetõ fizetési megbízások értékhatárát
(összegét), és
b) a vagyonfelügyelõ hitelt érdemlõ módon (pl. közjegyzõ által) igazolt aláírását.
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(3) A fizetési haladék tartama alatt a hitelintézet (2) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó összegû fizetési megbízást kizárólag a vagyonfelügyelõ jóváhagyásával teljesíthet.
(4) A hitelintézet a csõdeljárás alatt álló számlatulajdonossal szemben a fizetési haladékot tartalmazó végzés
közzétételétõl a csõdeljárást befejezetté nyilvánító végzés
bemutatásáig terjedõ idõszakban benyújtott és a (2) bekezdés a) pontja szerint bejelentett értékhatárt meghaladó
összegû azonnali beszedési megbízásokat teljesítés elõtt
köteles megküldeni a vagyonfelügyelõnek jóváhagyás céljából. Ez az elõírás nem vonatkozik az (1) bekezdés szerinti végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján benyújtott azonnali beszedési megbízásra.
(5) Az adósságrendezési eljárás megindításáról szóló
végzés közzétételét követõen a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. §-a (5) bekezdésének megfelelõen a hitelintézet
számla megterhelésre vonatkozó fizetési megbízást csak a
pénzügyi gondnok ellenjegyzésével rendelkezõ megbízások alapján teljesíthet.
(6) Az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonos a pénzügyi gondnok hitelt érdemlõ módon (pl. közjegyzõ által) igazolt aláírását legkésõbb az adósságrendezési eljárást megindító végzés közzétételét követõ 8 napon
belül köteles a saját, valamint a felügyelete alatt mûködõ
költségvetési szerv bankszámláját vezetõ hitelintézetnek
bejelenteni.
(7) Az azonnali beszedési megbízás jogosultja az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonossal, valamint a felügyelete alatt mûködõ költségvetési szervvel
szemben az adósságrendezési eljárás tartama alatt benyújtott beszedési megbízásokat benyújtás elõtt köteles ellenjegyzés céljából megküldeni a pénzügyi gondnoknak.
(8) A vagyonfelügyelõ a (3) bekezdésben meghatározott jóváhagyását, a pénzügyi gondnok az (5) bekezdésben
meghatározott ellenjegyzési jogát a fizetési megbízásra rávezetett – a (2) bekezdés b) pontja, illetve a (6) bekezdés
szerint bejelentett – aláírásával (,,ellenjegyzem” szöveg
feltüntetése mellett) gyakorolhatja.
(9) A csõdeljárás alatt álló számlatulajdonos köteles a
hitelintézetnek haladéktalanul bemutatni a fizetési haladék
meghosszabbításáról rendelkezõ, illetve a csõdeljárást befejezetté nyilvánító vagy megszüntetõ jogerõs bírósági
végzést. Az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonos köteles a (6) bekezdésben említett hitelintézet részére haladéktalanul bemutatni az adósságrendezési eljárás megszüntetésérõl szóló jogerõs bírósági végzést.
(10) A Cstv. 24/A. §-a szerinti ideiglenes vagyonfelügyelõ kirendelése esetén, az ideiglenes vagyonfelügyelõ
tevékenységének a Cstv. 24/A. §-ának (3) bekezdése szerinti megkezdésével egyidejûleg a számlatulajdonos köteles a hitelintézetnek bejelenteni az ideiglenes vagyonfel-
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ügyelõ hitelt érdemlõ módon (pl. közjegyzõ által) igazolt
aláírását.
(11) Az ideiglenes vagyonfelügyelõ a Cstv.-ben meghatározott hozzájárulását a fizetési megbízásra rávezetett – a
(10) bekezdés szerint bejelentett – aláírásával (,,ellenjegyzem” szöveg feltüntetése mellett) gyakorolhatja.
(12) Felszámolás alatt álló számlatulajdonos bankszámlája, ügyfélszámlája feletti rendelkezés a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételét követõ naptól csak a
felszámolótól fogadható el.
(13) A számlavezetõ hitelintézet a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételét követõ naptól a számlatulajdonos nevét „felszámolás alatt”, illetve a számla elnevezését „f.a.” toldattal látja el. A számla felett az igazolt felszámoló által bejelentett rendelkezésre jogosult a számlatulajdonos „felszámolás alatt” toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet.
(14) Végelszámolás alatt álló számlatulajdonos bankszámlája feletti rendelkezés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény 102. §-a (3) bekezdésének f) pontja szerinti értesítés kézhezvételét követõen csak a végelszámolótól, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosulttól fogadható el. Végelszámolás alatt álló számlatulajdonos részére
bankszámlát nem vezetõ ügyfélszámla-vezetõ ezt a rendelkezést a végelszámolási eljárásról szóló bírósági végzés
Cégközlönyben történõ közzétételét követõen köteles alkalmazni.
(15) A számlát vezetõ hitelintézet a végelszámolás kezdõ idõpontjáról a (14) bekezdés szerinti értesülése idõpontjában a számla elnevezését „v.a.” toldattal látja el. A
számla felett a végelszámoló, illetve az általa bejelentett
rendelkezésre jogosult a számlatulajdonos „végelszámolás
alatt” toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet.

III. Fejezet
A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK SORBA ÁLLÍTÁSA
8. §
(1) A hitelintézet a pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetõ, a következõkben felsorolt fizetési megbízásokat (elõnyösen rangsorolt fizetési
megbízások) a jogosult azonnali visszaküldést kérõ rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – sorba állítja az
alábbiak szerint:
a) a számlát vezetõ hitelintézet téves bejegyzésének a
számlán történõ helyesbítése;
b) jogszabályon alapuló azonnali beszedési megbízás
és átutalási végzés, ezen belül
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ba) a végrehajtó, a Ket. 133. §-ának (1) bekezdése alapján a végrehajtást foganatosító, továbbá az Art. 144. §-a,
illetõleg a Vht. 82/A. §-a alapján az Art. szerinti adóhatóság által benyújtott azonnali beszedési megbízás és a bíróság által hozott átutalási végzés (Vht. 80. §),
bb) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben a jogosult által pénzkövetelés behajtására benyújtott azonnali beszedési megbízás, amely a
ba) alpontban meghatározottakon kívüli végrehajtás alapjául szolgáló okiraton alapul,
bc) a ba)–bb) alpontokban meghatározott eseteken kívüli, törvény vagy kormányrendelet alapján benyújtott
azonnali beszedési megbízás, ide nem értve a felhatalmazó
levélen és a váltón alapuló beszedési megbízást;
c) a Kincstár által benyújtott, a helyi önkormányzatok
nettó finanszírozása során megelõlegezett követelések.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felsorolás teljesítési sorrendet is jelöl. Az azonos pont alá tartozó megbízások között – függetlenül az (1) bekezdés b) pontjában szereplõ alpontoktól – az érkezés idõpontja határozza meg a teljesítés
sorrendjét.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerinti
megbízások és az átutalási végzés tekintetében a hitelintézet
a Vht. 79/A–79/E. és 82/A. §-ában foglaltak szerint jár el.
(4) A számlatulajdonosnak az ugyanazon hitelintézetnél
vezetett pénzforgalmi bankszámlái a rendelkezéseknek
(megbízásoknak) az (1) bekezdés a) pontja, b) pontjának
bb)–bc) alpontjai és c) pontja szerinti teljesítése szempontjából egy bankszámlának minõsülnek.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában és
c) pontjában foglalt fizetési megbízás teljesítése során,
amennyiben a megbízásban megjelölt számlán nem, vagy
csak részben volt fedezet és a hitelintézet a számlatulajdonos javára forintban és külföldi pénznemben is vezet pénzforgalmi bankszámlát, elõször a számlatulajdonos forintban vezetett, majd azt követõen az egyéb pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláját kell figyelembe venni.
Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végzõ hitelintézet által jegyzett – a bankszámla megterhelésének napján érvényes – devizavételi árfolyamot kell alkalmazni.
(6) Az (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában meghatározott fizetési megbízás teljesítése során – ha a kötelezett rendelkezik ilyen pénzforgalmi bankszámlával – a fizetési megbízásban szereplõ pénznemmel azonos pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámlát kell figyelembe venni. Amennyiben a kötelezett nem rendelkezik
ilyen pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámlával,
illetve az azonos pénznemben vezetett számlán nem, vagy
csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb
pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámlát kell
figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végzõ hitelintézet által jegyzett – a bankszámla
megterhelésének napján érvényes – devizavételi árfolyamot kell alkalmazni. A terhelést végzõ hitelintézet által
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nem jegyzett pénznemre szóló fizetési megbízás esetén a
megbízást forintban kell teljesíteni. A forintra történõ átváltást az MNB által közzétett, a terhelés napján érvényes
árfolyamon kell elvégezni.
(7) Az (1) bekezdés szerinti sorba állítás idõtartama alatt
kezdeményezett bankszámla megszüntetésre irányuló kérelem, illetve a számlatulajdonos súlyos szerzõdésszegése
miatti, a bankszámlaszerzõdés hitelintézet részérõl történõ
azonnali hatályú felmondása esetén a bankszámla legkorábban a sorba állítás idõtartamának leteltét követõ napon
szüntethetõ meg. A bankszámla megszüntetési igény befogadását vagy a hitelintézet általi azonnali hatályú felmondást követõen a hitelintézethez beérkezett azonnali beszedési megbízások legfeljebb a számla megszûnésének idõpontjáig állíthatók sorba, melyrõl a hitelintézet az azonnali
beszedési megbízás benyújtóját a megbízás befogadását
követõen haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül tájékoztatni köteles.
(8) Az azonnali beszedési megbízásra és az átutalási
végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést kell teljesíteni.
(9) A számlatulajdonos és a hitelintézet eltérõ tartalmú
megállapodása hiányában a hitelintézet a bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízásokat a bankszámlához
kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti. Az elõnyösen
rangsorolt fizetési megbízások teljesítését megelõzõen
más, terhelésre vonatkozó megbízás vagy bankkártyával
történõ fizetés a hitelkeret terhére nem teljesíthetõ.

IV. Fejezet
A RÉSZTVEVÕ ÁLLAMOK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK
KÜLÖN SZABÁLYAI
9. §
E fejezet rendelkezéseit a résztvevõ államok közötti
azon átutalásokra kell alkalmazni – ide nem értve azt az átutalást, amely esetében a megbízó pénzügyi intézmény,
befektetési vállalkozás vagy biztosító – melyeket legfeljebb 50 000 euro vagy ennek megfelelõ, a résztvevõ államok egyéb devizanemében meghatározott összegben teljesítenek.

10. §
(1) A felek eltérõ megállapodása vagy jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában a résztvevõ államok közötti átutalási megbízás esetén a megbízó és a kedvezményezett viseli saját intézményének költségeit.
(2) Az intézmény köteles az átutalást a megállapodásban rögzített határidõben és – az átutalás során szükség
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szerint alkalmazott átváltási árfolyamtól eltekintve – az
elõzetesen közölt díj és költség fejében teljesíteni.
(3) A megbízó eltérõ rendelkezése hiányában az átutalás
összegét a jogosult javára teljes összegben, levonás nélkül
kell átutalni. A jogosult által igénybe vett intézmény köteles a jogosultat tájékoztatni, ha a megbízó úgy rendelkezik, hogy az átutalás díja és költsége részben vagy egészben a jogosultat terheli.
(4) A megbízó által igénybe vett intézmény – a megbízó
írásbeli kérésére – köteles saját költségére átutalni a jogosult részére a (3) bekezdésben foglalt elõírás ellenére levont összeget, kivéve, ha a megbízó úgy rendelkezik, hogy
az összeget neki írja jóvá.
(5) A közvetítõ intézmény a saját költségére köteles a
(3) bekezdésben foglalt elõírás ellenére levont összeget jóváírni a megbízó által igénybe vett intézmény részére, illetve a megbízó által igénybe vett intézmény ez irányú rendelkezése esetén átutalni a jogosult részére.
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mok közötti átutalás összegét a jogosult által igénybe vett
intézmény a bankszámláján történõ jóváírás, illetõleg az
intézmény részére az átutalásról érkezett értesítés közül az
utóbbi napot követõ banki munkanapon nem írta jóvá a jogosult bankszámláján.
(5) A (4) bekezdés szerinti késedelmi kamat az átutalás
összegére vonatkozó, az irányadó kamatláb alkalmazásával kiszámított kamat a megállapodásban rögzített határidõ elteltétõl, vagy ennek hiányában az összegnek a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján történt jóváírását követõ banki munkanap végétõl az összegnek a
jogosult bankszámláján történõ jóváírása napjáig terjedõ
idõszakra illeti meg a jogosultat.
(6) Nem jár késedelmi kamat, ha a megbízó vagy a jogosult által igénybe vett intézmény bizonyítani tudja, hogy a
késedelem a megbízónak vagy a jogosultnak róható fel.

(6) A jogosult által igénybe vett intézmény köteles saját
költségére a (3) bekezdésben foglalt elõírás ellenére levont
összeget a jogosult részére jóváírni.

(7) Jelen Fejezet értelmezésében a banki munkanapok
számítása szempontjából nem minõsülnek banki munkanapnak azok a napok, amelyeken a fizetési megbízás teljesítésében közremûködõ bármely intézmény üzletvitel céljából nem tart nyitva.

11. §

12. §

(1) A megbízó által igénybe vett intézmény késedelmi
kamatot fizet a megbízó részére, ha a megállapodásban
rögzített határidõt nem tartották be, vagy határidõre vonatkozó megállapodás hiányában az összeg jóváírása a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján nem történt meg a résztvevõ államok közötti átutalási megbízás
befogadásának idõpontját követõ banki munkanaptól számított ötödik banki munkanapon.

(1) A megbízó által igénybe vett intézmény a megbízó
kérelmének igazolt kézhezvételét követõ tizennégy banki
munkanapon belül köteles a megbízó javára jóváírni egyrészt legfeljebb 12 500 euronak megfelelõ összeg erejéig
az átutalás összegét, másrészt az átutalás összege után a
megbízás befogadásának idõpontjától a jóváírásáig terjedõ
idõszakra az irányadó kamatláb alkalmazásával kiszámított kamatot és az átutalás megbízót terhelõ költségét, ha a
résztvevõ államok közötti átutalási megbízást a megbízó
által igénybe vett intézmény befogadta, de az összeg jóváírása a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján nem történt meg. E kötelezettség alól a megbízó által
igénybe vett intézmény mentesül, ha az átutalás összegét
idõközben a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján jóváírják.

(2) A késedelmi kamatot az átutalás összegére vonatkozóan, az irányadó kamatláb alkalmazásával kell kiszámítani a megállapodásban rögzített határidõ elteltétõl vagy ennek hiányában a résztvevõ államok közötti átutalási megbízás befogadásának idõpontját követõ banki munkanaptól számított ötödik banki munkanap végétõl az összegnek
a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján történõ jóváírásáig terjedõ idõszakra.
(3) Amennyiben a résztvevõ államok közötti átutalás
egy közvetítõ intézménynek tulajdoníthatóan nem teljesül
a megállapodásban rögzített határidõben, illetve ennek
hiányában a résztvevõ államok közötti átutalási megbízás
befogadásának idõpontját követõ banki munkanaptól számított öt banki munkanapon belül, a közvetítõ intézmény
köteles a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a
megbízó által igénybe vett intézmény részére késedelmi
kamatot fizetni.
(4) A jogosult által igénybe vett intézmény köteles a jogosult részére késedelmi kamatot fizetni, ha a megállapodásban rögzített határidõt nem tartotta be, vagy a határidõre vonatkozó megállapodás hiányában a résztvevõ álla-

(2) A megbízó (1) bekezdés szerinti kérelmét a megállapodásban rögzített határidõ leteltét követõen vagy határidõre vonatkozó megállapodás hiányában a megbízás befogadásának idõpontját követõ banki munkanaptól számított hatodik banki munkanaptól kezdve terjesztheti elõ.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a közvetítõ intézmény köteles legfeljebb 12 500 euronak megfelelõ összeg erejéig az átutalás összegét költségekkel és kamattal növelten visszatéríteni az õt megbízó intézménynek, ha a résztvevõ államok közötti átutalási megbízást befogadta, de az összeg jóváírása a jogosult által igénybe vett
intézmény bankszámláján nem történt meg, kivéve, ha az
átutalás a megbízó intézmény hibás vagy hiányos megbízása miatt nem teljesült. A közvetítõ intézménynek ez
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utóbbi esetben is haladéktalanul intézkednie kell az átutalás összegének visszatérítésére.
(4) Ha a résztvevõ államok közötti átutalás a jogosult által igénybe vett intézmény által választott közvetítõ intézmény magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a
jogosult által igénybe vett intézmény köteles legfeljebb
12 500 euronak megfelelõ összeg erejéig az átutalás összegét, valamint az (1) bekezdés szerinti kamatot a jogosult
javára jóváírni.
(5) Az (1) és a (4) bekezdésben foglaltak alapján átutalt
legfeljebb 12 500 euronak megfelelõ összeget és az átutalás költségét a megbízó, illetve a jogosult haladéktalanul,
de legfeljebb két banki munkanapon belül köteles az általa
igénybe vett intézménynek visszafizetni, ha annak átutalását követõen az átutalás eredeti összegét jóváírták a jogosult javára.
(6) Ha a résztvevõ államok közötti átutalás a megbízó által adott hibás vagy hiányos megbízás vagy a megbízó kifejezett rendelkezésére választott közvetítõ intézmény magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a megbízó által
igénybe vett intézménynek, valamint az átutalás teljesítésében részt vevõ más intézményeknek ez esetben is haladéktalanul, de legfeljebb két banki munkanapon belül intézkedni
kell az átutalás összegének visszatérítésére. Ha a megbízó által igénybe vett intézmény bankszámlájára az átutalás összege jóváírásra kerül, köteles azt a megbízó javára haladéktalanul, de legfeljebb két banki munkanapon belül jóváírni. A
visszatérített összeg jóváírásakor ez esetben az intézmények
mentesülnek a megbízó felé fennálló (1) bekezdés szerinti
kamatfizetési és költség-visszatérítési kötelezettség alól. Az
átutalás összegének visszatérítésébõl adódó költséget az intézmények a visszatérített összegbõl levonhatják, amennyiben tételesen felsorolják azokat.

13. §
A résztvevõ államok közötti átutalási megbízás végrehajtásában résztvevõ intézmény mentesül a késedelmes
teljesítés jelen rendeletben foglalt jogkövetkezménye alól,
ha bizonyítja, hogy a késedelmet tevékenységi körén kívül
esõ elháríthatatlan ok (vis maior) idézte elõ.

V. Fejezet
AZ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ESZKÖZÖK
Az elektronikus fizetési eszközök kibocsátása
és használata
14. §
(1) A bankkártya és az elektronikus pénzeszköz fizetési
mûveletre azoknál a jogi személyeknél, jogi személyiség
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nélküli gazdasági társaságoknál és egyéni vállalkozóknál
használható fel, amelyek ezek elfogadására a kibocsátóval
vagy más hitelintézettel szerzõdést kötöttek.
(2) A kibocsátó csak az ügyfél (birtokos) erre irányuló
kifejezett kérelmére bocsáthat rendelkezésre elektronikus
fizetési eszközt, kivéve, ha az ügyfél már meglévõ elektronikus fizetési eszközét cseréli ki. Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz szerzõdésbe vagy jogszabályba ütközõ használata esetén a kibocsátónak jogában áll a távolról
hozzáférést biztosító fizetési eszközt visszavonni.
(3) A kibocsátó köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfél (birtokos) legkésõbb a szerzõdés aláírásakor megismerje az elektronikus fizetési eszköz használatának és õrzésének (biztonságban tartásának), valamint az ezekkel kapcsolatos felelõsségének szabályaira vonatkozó szerzõdési
feltételeket. A szerzõdés feltételeit közérthetõen, jól áttekinthetõ formában írásba kell foglalni.
(4) A kibocsátó a kibocsátás során köteles gondoskodni
arról, hogy az ügyfélnek (birtokosnak) az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító,
illetve egyéb kódját vagy más hasonló azonosító adatát – az ügyfélen (birtokoson) kívül – senki más ne ismerhesse meg.
(5) Az ügyfél (birtokos) nem vonhatja vissza az elektronikus fizetési eszköz útján adott fizetési megbízását, illetve a bankkártya igénybevételével történt fizetési mûveletét, kivéve, ha a megbízással, illetve a fizetési mûvelettel
egyidejûleg az összeg nem került meghatározásra.
(6) Bankkártyával belföldön lebonyolított fizetési mûvelet esetén, ha a bizonylaton szereplõ összeg devizaneme
megegyezik a bankkártya-használat fedezetét biztosító
bankszámla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret
devizanemével, a bankszámlára terhelt vagy a hitelkeret
terhére elszámolt összegnek minden esetben meg kell
egyeznie a bizonylaton szereplõ összeggel.

A szerzõdés tartalma és módosítása
15. §
(1) Az elektronikus fizetési eszköz kibocsátására kötött
szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) az elektronikus fizetési eszköz leírását, használatának módját, beleértve az esetleges összeg-, illetve tranzakciószám korlátozásokat és azok módosításának módját is,
b) ha a birtokosnak az elektronikus fizetési eszköz
használatához meghatározott technikai berendezéssel kell
rendelkeznie, e berendezés elengedhetetlen mûszaki jellemzõinek leírását és használatának módját,
c) azt az idõtartamot, amelyen belül a bankkártyával
történõ fizetéseknek, illetve az egyéb elektronikus fizetési
eszköz útján adott fizetési megbízásnak a kibocsátó tudomására jutásától számítva az ügyfél számláját megterhelik
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vagy jóváírják, illetve, ha az ügyfél a kibocsátónál számlával nem rendelkezik, a fizetési felszólításra vonatkozó idõtartamot,
d) az ügyfél (birtokos) 16. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét, a bejelentés módját és
a szükséges adatokat,
e) a kibocsátó és az ügyfél (birtokos) kötelezettségeit
és felelõsségét, ideértve az ügyféltõl (birtokostól) az adott
helyzetben általában elvárható mindazon magatartási szabályokat, amelyeket az elektronikus fizetési eszköz és a
használatához szükséges személyazonosító kód, illetõleg
más hasonló azonosító használata és õrzése során be kell
tartania,
f) az ügyfél (birtokos) egyes mûveletekkel kapcsolatos
panasza esetén a panasz benyújtásának és elintézésének
módját, határidejét, továbbá az ügyfél (birtokos) figyelmének felhívását a jogorvoslati lehetõségekre, azok felsorolásával,
g) a külföldön történõ használatra alkalmas elektronikus fizetési eszköz esetében a külföldi pénznemnek a
bankszámla pénznemére, illetve hitelkártya esetén a hitel
devizanemére történõ átszámításnál alkalmazandó árfolyam meghatározásának módját,
h) a felszámításra kerülõ kamatot, jutalékot, díjat és
költséget, ideértve az állandó költségeket is,
i) a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámla, illetve a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeretbõl
igénybe vett hitel összegére vonatkozóan a kamatszámítás
módját és az értéknapot, amennyiben az eltér a könyvelés
napjától,
j) a kibocsátó bankszámlakivonat vagy bankszámla
hiányában forgalmi kivonat kiállításával – az azokra vonatkozó elõírások szerinti tartalommal, módon és gyakorisággal – történõ értesítési kötelezettségét az elektronikus
fizetési eszközzel végzett mûveletekrõl.
(2) A szerzõdésben az e rendeletben foglaltaktól kizárólag az ügyfél javára lehet eltérni. Ha a kibocsátó a szerzõdés egyoldalú módosításának jogát a szerzõdésben kikötötte [Hpt. 210. § (3)–(4) bekezdés] és a módosításra irányuló ajánlatáról az ügyfelet értesítette, a módosítás a
szerzõdésben vagy az ajánlatban meghatározott idõtartam
elteltével – amely az ügyfél számára kedvezõtlen változás
esetén nem lehet rövidebb az ajánlat kézhezvételétõl számított 30 napnál – hatályba lép, kivéve, ha az ügyfél – az
említett felmondási idõ alatt – a szerzõdést felmondja. Az
ügyféltõl e felmondásra tekintettel kamat, díj, költség vagy
kártérítés nem követelhetõ. A felmondási idõ lejártáig a
szerzõdés az eredeti feltételekkel áll fenn.
(3) A (2) bekezdésben foglalt idõtartam nem vonatkozik a
bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámlaösszegre, illetve hitelkártya-használat esetén a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeretbõl igénybe vett hitel összegére felszámított kamatláb változására, amely a változást közzétevõ hirdetményben megjelölt napon lép hatályba. Az évi 0,7 százalékpontos vagy azt meghaladó mértékû kamatláb-módosí-
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tásról a kibocsátó – az ügyfél felmondási jogának változatlan
fenntartása mellett – legkésõbb a legközelebbi számlakivonaton köteles az ügyfelet tájékoztatni.

Az ügyfél kötelezettségei
16. §
(1) Az ügyfél (birtokos) az elektronikus fizetési eszközt
a fizetési eszköz kibocsátására és használatának feltételeire vonatkozó szerzõdésben foglalt szabályoknak megfelelõen használhatja. Köteles minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében,
hogy az elektronikus fizetési eszközt és a használatához
szükséges egyéb eszközt – így a személyazonosító kódot
(PIN kódot) vagy egyéb kódot – biztonságban tartsa. Az
ügyfél (birtokos) személyazonosító kódját vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges egyéb kódot nem jegyezheti fel, illetve nem rögzítheti az elektronikus fizetési eszközre, vagy bármely más, az elektronikus
fizetési eszközzel együtt õrzött más tárgyra.
(2) Az ügyfél (birtokos) köteles az elektronikus fizetési
eszköz használata során az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, így különösen köteles a kibocsátónak vagy az általa megbízott, a szerzõdésben meghatározott intézménynek az ott meghatározott módon haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy
a) az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából,
b) az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kód, vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott,
c) az elektronikus fizetési eszközzel felhatalmazás nélküli fizetési tranzakciót kezdeményeztek.

A kibocsátó bejelentéssel kapcsolatos
kötelezettségei
17. §
(1) A kibocsátó köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfél (birtokos) a 16. § (2) bekezdés szerinti bejelentését a
hét bármely napján, a nap bármely szakában megtehesse.
(2) A bejelentésekrõl olyan nyilvántartást kell vezetni,
amely legalább öt évig megbízhatóan és megváltoztathatatlanul biztosítja a bejelentések idõpontjának és tartalmának bizonyítását. A kibocsátó az ügyfél (birtokos) kérelmére köteles – ugyanarra a bejelentésre vonatkozóan egy
alkalommal – térítésmentesen igazolást kiadni a bejelentés
idõpontjáról és tartalmáról. A kibocsátó az egy éven belüli
bejelentésre vonatkozóan a bejelentéstõl számított
15 munkanapon, az egy évnél régebbi bejelentésre vonatkozóan pedig 30 munkanapon belül adja ki az igazolást.
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Felelõsségi és kárviselési szabályok
18. §

(1) A 16. § (2) bekezdése szerinti bejelentés megtételét
megelõzõen bekövetkezett, az elektronikus fizetési eszköz
elvesztésébõl, ellopásából vagy elrablásából eredõ kárt – a
(2) bekezdésben foglaltak szerint – az ügyfél (birtokos), a
bejelentés megtételét követõen bekövetkezett, az elektronikus fizetési eszköz elvesztésébõl, ellopásából vagy elrablásából eredõ kárt legfeljebb tizenötmillió forint erejéig
a kibocsátó viseli. A kibocsátó mentesül felelõssége alól,
ha bizonyítja, hogy a kár az ügyfél (birtokos) szándékosan
vagy súlyos gondatlansággal okozott szerzõdésszegése
folytán következett be.
(2) Az ügyfél (birtokos) a bejelentés megtételét megelõzõen bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forint erejéig viseli, kivéve, ha a kár az ügyfél (birtokos) szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be.
(3) Az ügyfél (birtokos) a (2) bekezdésben foglalt
összeg erejéig sem tehetõ felelõssé, ha az elektronikus fizetési eszközt annak fizikai jelenléte vagy elektronikus
azonosítása nélkül használták.
(4) Bejelentés esetén a kibocsátó köteles az elektronikus
fizetési eszköz további használatának megakadályozása érdekében minden, az ilyen tevékenységet folytató szervezettõl általában elvárható intézkedést megtenni akkor is, ha az
ügyfél az elektronikus fizetési eszköz használata és õrzése
során megszegte a szerzõdés elõírásait. A kibocsátó felel az
intézkedés elmulasztása miatt bekövetkezett kárért.
(5) A kibocsátó felel azért a kárért, amely a 17. §-ban
meghatározott kötelezettségének elmulasztásából származik, ideértve azt a kárt is, amely abból származik, ha az
ügyfél a kibocsátónak felróható technikai-mûszaki ok
miatt nem tudott eleget tenni a 16. § (2) bekezdése szerinti
bejelentési kötelezettségének.
(6) A kibocsátó felelõs:
a) a távolról hozzáférést biztosító fizetési eszközzel
kezdeményezett átutalás, a bankkártyával történõ készpénzfelvétel és az elektronikus pénzeszköz feltöltése vagy
kiürítése végrehajtásának elmulasztásáért, valamint ezek
hibás végrehajtásáért akkor is, ha ezeket a mûveleteket
olyan eszköznél (terminálnál) vagy berendezésnél kezdeményezték, amely nem tartozik közvetlen vagy kizárólagos felügyelete alá, kivéve, ha a mûveletet a kibocsátó által használatra nem engedélyezett eszköznél (terminálnál)
vagy berendezésnél kezdeményezték,
b) azon mûveletek végrehajtásáért, amelyek nem az
ügyfél megbízásán alapulnak.
(7) A (6) bekezdésben foglalt felelõssége alapján a kibocsátó köteles az ügyfelet ért kárt megtéríteni, amely magában foglalja:
a) a hibásan végrehajtott mûvelet összegét és az irányadó kamatlábbal meghatározott kamatot, ekkor a kamat-
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számítás átutalás esetén a megbízás befogadásának idõpontjától a jogosult részére történõ jóváírásig, az ügyfél
megbízása nélküli mûvelet végrehajtása esetén pedig a
mûvelet végrehajtásának idõpontjától kezdõdõen az ügyfél számlájára történõ visszaírásig terjed, vagy
b) a végre nem hajtott mûvelet összegét és a megbízás
befogadásának idõpontjától a jogosult részére történõ jóváírás idõpontjáig terjedõ idõszakra számított, az irányadó
kamatlábbal meghatározott kamatot.
(8) A kibocsátó felelõs az elektronikus fizetési eszköznek az ügyfél (birtokos) részére történõ átadásáért. Az
elektronikus fizetési eszköz ügyfélhez (birtokoshoz) történõ eljuttatása során keletkezett kárt a kibocsátó nem háríthatja át az ügyfélre.
(9) A bankkártya jogosulatlan személy általi használatából eredõ olyan kifizetést, amely a távollevõk között kötött
szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, illetõleg a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati
szolgáltatási szerzõdésekrõl szóló 2005. évi XXV. törvény
hatálya alá tartozó távértékesítési ügyletekkel kapcsolatos,
az ügyfél kérésére törölni kell, és az ilyen megbízásból
eredõen kifizetett összeget a kibocsátó köteles az ügyfél
részére jóváírni vagy részére visszafizetni. Az ügyfél a kérelem iránti jogáról nem mondhat le.
(10) A bankszámla vezetésével, illetve a forgalmi kivonat kiállításával összefüggésben a kibocsátó és az ügyfél
közötti jogviszonyban felmerülõ azon felelõsségi kérdésekre, amelyek nem az elektronikus fizetési eszköz jogosulatlan használatával kapcsolatosak, a polgári jog általános szabályai az irányadók.
(11) A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott mûveletekkel kapcsolatban a kibocsátó és az ügyfél között keletkezett jogvitában a kibocsátót terheli annak bizonyítása, hogy
a) a mûvelet lebonyolítását nem befolyásolta a kibocsátónak felróható technikai-mûszaki hiba vagy más ok,
b) a mûveletet pontosan rögzítették és könyvelték.

Az elektronikus pénzeszközre vonatkozó
külön rendelkezések
19. §
(1) Az elektronikus pénzeszközre a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag e rendelet 14. §-ának
(1) bekezdését, 15. §-a (1) bekezdésének a) és f)–g) pontját, 16. §-ának (1) bekezdését és 18. §-a (6) bekezdésének
a) pontját kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen e rendelet
elektronikus fizetési eszközökre vonatkozó összes rendelkezését kell alkalmazni, ha távolról hozzáférést biztosító
fizetési eszköz segítségével az elektronikus pénzeszközt
bankszámláról töltik fel, vagy a visszaváltott pénzérték
ellenértékét bankszámlára utalják át.
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(3) Újratölthetõ elektronikus pénzeszköz esetén a kibocsátó köteles biztosítani, hogy az elektronikus pénzeszközön tárolt elektronikus pénz értéke és az utolsó öt mûvelet
tételesen megállapítható legyen.
(4) A kibocsátó felel azért a kárért, amely az elektronikus pénzeszköz, a használatához szükséges berendezés
vagy bármely más eszköz hibája miatt következett be, kivéve, ha a hibát az ügyfél az elektronikus pénzeszköz, a
berendezés vagy más eszköz nem rendeltetésszerû használatával maga okozta.

VI. Fejezet
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
20. §
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a) az Európai Parlament és a Tanács a határokon átnyúló átutalásokról szóló, 1997. január 27-i 97/5/EK
irányelve [a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi
LXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése h) pontjának ha) alpontja alapján megalkotott MNB elnöki rendelettel
együtt],
b) az Európai Parlament és a Tanács a távollevõk között kötött szerzõdések esetén a fogyasztók védelmérõl
szóló 1997. május 20-i 97/7/EK irányelvének 8. cikke, valamint 12. cikk (1) bekezdése,
c) az Európai Parlament és a Tanács a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történõ forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7 EK
irányelv és a 98/27 EK irányelv módosításáról szóló 2002.
szeptember 23-i 2002/65/EK irányelvének 8. cikke, valamint 12. cikk (1) bekezdése,
d) a Bizottságnak az elektronikus fizetési eszközökkel
végzett mûveletekrõl, különösen a kibocsátó és birtokos
közötti viszonyról szóló 97/489/EK ajánlása.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2007. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 14. §-ának (6) bekezdése 2007. június
1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Átmeneti rendelkezések
21. §
(1) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kezdeményezett fizetési mûveletekre a fizetési mûvelet kezdeményezésekor hatályos elõírásokat kell alkalmazni.
(2) A 8. § (7) bekezdésében meghatározott rendelkezést
a rendelet hatálybalépését követõen sorba állított fizetési
megbízásokra, illetve az ezt követõen kezdeményezett
bankszámla megszüntetés esetén kell alkalmazni.

Hatályon kívül helyezés
22. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrõl szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm.
rendelet hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
23. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

A Kormány
228/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelete
a kábítószer elõállítására alkalmas
növények termesztésének, forgalmazásának
és felhasználásának rendjérõl szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet
módosításáról
Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni,
1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi L. törvény, a New Yorkban, 1961.
március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1965. évi 4. törvényerejû rendelet, valamint az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és
kiegészítésérõl szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1988. évi 17. törvényerejû rendelet végrehajtása érdekében a Kormány a
kábítószerek elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának szabályozására
a következõket rendeli el:
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1. §
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3. a Magyar Köztársaság területén kívülre történõ
értékesítés esetében a fogadó állam importõre írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a mákszalmát a
2. pont szerint, illetve saját nemzeti elõírásainak
megfelelõen kezelni fogja, és a nyilatkozatot a
kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló kormányrendelet
szerinti export engedély iránti kérelemhez csatolják.”

A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl
szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. §-ának a)–c) pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) ipari mák: az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ
Intézet (a továbbiakban: OMMI) által a Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az Európai Bizottság által a Közösségi Fajtajegyzékben közzétett olyan magas alkaloid tartalmú Papaver somniferum L. faj és rokon fajainak fajtái
(a továbbiakban: mákfajta), amelyben a kábítószernek minõsülõ ópium alkaloidok (morfin, tebain, kodein) összes
hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú kifejtett
máktokban 2009. december 31-ig átlagosan 0,7%, 2010.
január 1-jétõl átlagosan 0,2% feletti;
b) étkezési mák: az OMMI által a Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az Európai Bizottság által a Közösségi
Fajtajegyzékben közzétett olyan alacsony alkaloid tartalmú mákfajta, amelyben a kábítószernek minõsülõ ópium
alkaloidok (morfin, tebain, kodein) összes hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú kifejtett máktokban 2009.
december 31-ig átlagosan 0,7%, 2010. január 1-jétõl átlagosan 0,2% vagy ez alatti;
c) díszítõ mák: virágkötészeti célra elõállított étkezési
mákfajta mákszára és máktokja;”

(2) A Korm. rendelet 10. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § jelenlegi (7) bekezdése (8) bekezdésre változik:
„(6) A díszítõ mák virágkötészeti célra fel nem használt
mákszalmáját a termesztõ felajánlhatja az ipari mákot termesztetõnek átvételre, aki a mákszalma elfogadása esetén
az elszállításról saját költségén gondoskodik, továbbá a
nyilvántartás érdekében jegyzõkönyvvel dokumentálja az
elszállítást, és a jegyzõkönyv másolatát megküldi az
EKH-nak.
(7) A fel nem ajánlott, továbbá át nem vett, valamint virágkötészeti célra nem értékesített díszítõ mák mákszalmáját égetéssel vagy talajba forgatással azonnal meg kell
semmisíteni. A megsemmisítés idõpontjáról a 8. § (2) bekezdése szerinti bejelentésre kötelezett termesztõ legalább
7 nappal korábban értesíti az FM Hivatalt, amely a megsemmisítést a helyszínen ellenõrzi, és errõl jegyzõkönyvet
állít ki.”

2. §

4. §

A Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Kender vetéséhez kizárólag fémzárolt vetõmag
használható fel. A termesztõnek a vetõmaggal kapcsolatos
bizonylatokat és számlákat legalább a tenyészidõszak végéig meg kell õriznie.”

(1) A Korm. rendelet 13. §-a (5) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell]
„b) a kérelmezõ üzemének, illetve érintett üzemrészének és raktárának vázlatos tervrajzát (amelyen fel kell tüntetni a telepített biztonságtechnikai eszközök helyét és a
biztonságtechnikai rendszer mûködõképességét igazoló
kivitelezõi szakvéleményt),”

3. §

(2) A Korm. rendelet 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyt az EKH a Minisztérium, valamint az
Országos Rendõr-fõkapitányság Központi Kábítószerrendészet (a továbbiakban: ORFK KKR) elõzetes szakhatósági állásfoglalása alapján adja meg. Az EKH az engedély
egy-egy példányát megküldi az ORFK KKR és a Minisztérium részére.”

(1) A Korm. rendelet 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A mákszalmát a díszítõ mák termesztõje
a) felajánlhatja az ipari mákot termesztetõnek átvételre; vagy
b) virágkötészeti céllal értékesítheti, amennyiben
1. a kábítószernek minõsülõ ópium alkaloidok
(morfin, tebain, kodein) összes hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú kifejtett máktokban 0,2% vagy az alatti, vagy
2. a mákszalmát kábítószerként való felhasználást
megnehezítõ eljárással (így különösen festéssel,
lakkozással, fehérítéssel) kezelték, vagy

5. §
(1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete a következõ
9. ponttal egészül ki:
„9. Az elõzõ évi betakarított terület nagysága”
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(2) A Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. §
Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû elõírásoknak – a rendelet 1. §-a, valamint 3. §-ának (1) bekezdése kivételével – nem kell megfelelnie az olyan mákfajtának, illetve mákmagnak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elõ, az ott irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az irányadó elõírások a közrend, a
közbiztonság, valamint az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, egyidejûleg a Korm. rendelet 13. §-a (5) bekezdésének c) és d) pontja, valamint a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 58/2006. (III. 21.) Korm. rendelet hatályát veszti.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Korm.
rendelet
a) a 11. § (4) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe „az EKH”,
b) 14. §-ának „hozzájárulása” szövegrésze helyébe „állásfoglalása”
szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
4. §-ának (1) bekezdésében a „mákszalma” szövegrész helyébe a „máknövény” szövegrész lép.

8. §
A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 228/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelethez

Étkezési mákra vonatkozó adatszolgáltatás
1. A termesztõ neve, címe: ..............................................................................................................................................
2. A vetett termõterület nagysága, helye, hrsz.-a: ...........................................................................................................
3. A termesztett fajta neve, vetõmag fémzár száma: .......................................................................................................
4. Virágkötészeti célból termesztett mák esetén az exportáló, illetve a belföldi forgalmazó neve, címe: ......................
.......................................................................................................................................................................................
5. Az elõzõ évi betakarított terület nagysága: .................................................................................................................
Kelt: ...............................................
......................................................
termesztõ”
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A Kormány
229/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelete
a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program módosított
és új adatgyûjtéseirõl
A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.) 8. § (6) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a
gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre
azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. §
A rendelet 1. számú melléklete a módosított és az új közvetlen statisztikai adatgyûjtéseket, a 2. számú melléklete a
módosított és az új statisztikai célú adatátvételeket tartalmazza.
3. §
A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az Országos
Statisztikai Adatgyûjtési Programban (a továbbiakban:
OSAP) szereplõ adatgyûjtéseik tekintetében az érintett
adatszolgáltatók statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét 2006. december 15-éig honlapjukon közzéteszik.

4. §
A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek az
OSAP végrehajtása érdekében jogosultak a hatósági, ellenõrzési és gazdasági tevékenységgel járó, továbbá a
nyilvános és közhitelû nyilvántartások vezetésével összefüggõ adatgyûjtést végzõ szervtõl a rendelkezésre álló
nem személyes adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon átvenni. Ezeket a szerveket az OSAP-ban szereplõ
adatgyûjtések tekintetében az Stt. 9. § (1) bekezdésben
foglalt feltételekkel adatátadási kötelezettség terheli.

5. §
(1) Megszûnik a 2000. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 154/1999. (X. 22.)
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Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt
1052/00 Jelentés Budapest gázellátásáról, az 1055/00 Jelentés Budapest vízellátásáról, az 1057/00 Jelentés Budapest közvilágítási helyzetérõl, az 1478/00 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása és az 1455/00 Mûsorjelentés címû,
a 2002. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt 1250/02 A természetes
vizekben történõ halfogás, az 1894/02 A kalászos gabonák
terméseredménye az egyéni gazdaságoknál, valamint az
1946/02 Jelentés az ingatlan kulturális örökség védelmérõl
II. címû,
a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1597/03 Külföldiek
közvetlen tõkebefektetései Magyarországon és az
1808/03 Rezidensek közvetlen tõkebefektetései külföldön címû,
a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1053/04 Jelentés Budapest csatornahálózatáról, az 1056/04 Jelentés Budapest
távfûtés- és melegvízellátásáról, az 1947/04 Jelentés az ingatlan kulturális örökség védelmérõl III., a 2034/04 Adatszolgáltatás a vállalkozás munkavédelmi, illetve munkabaleseti helyzetérõl bányakapitánysági területi illetékesség szerint, valamint a 2035/04 Adatszolgáltatás az ásványvagyon gazdálkodást jellemzõ fontosabb adatokról,
bányakapitánysági területi illetékesség szerint címû,
a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt 1505/06 Jelentés a kórházi ápolási esetekrõl, az 1512/06 Csoportos rehabilitációs foglalkoztatók
jelentése, az 1904/06 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. saját és hozzárendelt vagyona, és az 1952/06
A Nemzeti Autópálya Rt. fõbb pénzügyi adatai adatgyûjtés, illetve
a 2002. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt 1403/02 Adatszolgáltatás a magán-munkaközvetítési tevékenységrõl és az
1916/02 Adatszolgáltatás a munkaerõ kölcsönzési tevékenységrõl címû,
a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt 2136/06 A Magyar Államvasutak Rt. állami garanciával felvett hiteleinek állománya és forgalma,
valamint a 2137/06 Az Állami Autópálya Kezelõ Rt. fõbb
pénzügyi adatai címû
adatátvétel.
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(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak esetében a 2006.
évre vonatkozó adatszolgáltatásokat még az adatgyûjtést,
illetve adatátadást elrendelõ kormányrendelet mellékletében foglaltaknak megfelelõen kell teljesíteni.

5. számú mellékletének II. pontja helyébe az e kormányrendelet 4. számú mellékletében foglaltak lépnek.

(3) A 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelettel elrendelt és a 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. mellékletével módosított 1972/05 Az információs
és kommunikációs technológiák állományának és felhasználásának minõségi mutatói címû, adatgyûjtés
megszûnik, a 2006. évre vonatkozó adatszolgáltatást az
1840/07 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minõségi és mennyiségi adatai adatlapon kell teljesíteni.

8. §

(4) A 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl
szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelettel elrendelt és
a mellékletében foglalt az 1883/06 Éves egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar, az 1885/06
Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés, jármû-, üzemanyag-kereskedelem, az 1887/06 Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés, mezõgazdaság
és szolgáltató ágazatok, az 1889/06 Éves egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység, az
1936/06 Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés, nagykereskedelem, az 1937/06 Éves egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, kiskereskedelem megszûnik, a 2006. évre vonatkozó adatszolgáltatásokat az
1881/06 Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés címû adatlapon kell teljesíteni.

A 2002. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelet
2. számú mellékletének I. pontja az alábbi új 13. alponttal
egészül ki:
„13. A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében (1007/02)”

9. §
A 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet
4. számú mellékletének I. pontja az alábbi új 17. alponttal egészül ki:
„17. A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében (1081/03)”

6. §

10. §

Ez a rendelet a 3. számú mellékletben felsorolt uniós
jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, valamint azok
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

7. §
A 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2007
I. Közvetlen adatgyûjtések
A programban az adatgyûjtés jellege rovatban használt rövidítések jelentése:
M = módosított
Ú = új (elsõ ízben elrendelt) adatgyûjtés
Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

címe

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

1032/07

Alapinformációk az alakuló
gazdasági szervezetekrõl

M Eseményhez
kötõdõ

1042/07

Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, ipar

M Havonkénti

1043/07

Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

M Havonkénti

a fõvárosi és megyei
rendõr-fõkapitányságok
háziorvosi és házi gyermekorvosi
tevékenységet végzõ orvosok
a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követõ 40. nap
a tárgyévet követõ január 31.
a tárgyhót követõ hó 20.

az alakuló, jogi személyiségû
az eseményt követõ 15 napon
gazdasági társaságok, szövetkezetek, belül
jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok és közhasznú társaságok
a megfigyelésbe bevont gazdasági
a tárgyhót követõ hó 20.
szervezetek

a tárgyhót követõ hó 20.

1165/98/EK rendelet
1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
2186/93/EGK rendelet

1165/98/EK rendelet
1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet

2006/141. szám

az iparban az E (villamosenergia-,
gáz-, gõz-, vízellátás)
nemzetgazdasági ág 100%-ban
megfigyelt, és a C, D
nemzetgazdasági ágból, a
megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

93/704/EK határozat

MAGYAR KÖZLÖNY

Központi Statisztikai Hivatal
1009/07 Személysérüléses közúti közlekedési M Havonkénti
baleset
1021/07 Jelentés a háziorvosok és házi
M Évenkénti
gyermekorvosok tevékenységérõl
1025/07 Havi integrált gazdaságstatisztikai
M Havonkénti
jelentés, építõipar

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

1045/07

címe

Jelentés a kiskereskedelem és
vendéglátás eladási forgalmáról

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M Havonkénti

Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról

M Évenkénti

1060/07

Jelentés a települések távfûtés- és
melegvízellátásáról

M Évenkénti

1061/07

Jelentés a köztisztasági
tevékenységrõl
Jelentés a települések
ivóvízellátásáról,
szennyvízelvezetésérõl és
szennyvíztisztításáról

M Évenkénti

1062/07

M Évenkénti

a megfigyelésbe bevont
kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó
tevékenységet végzõ üzletet
(gyógyszertárat) üzemeltetõ
vállalkozások

a villamosenergia-termelõ és
-szolgáltató, valamint lakossági
villamosenergia-ellátással is
foglalkozó vagy a villamos energia
hálózatot kezelõ vállalkozások
a távfûtõ vállalatok, távfûtést és
melegvízszolgáltatást végzõ egyéb
vállalkozások
köztisztasági tevékenységet végzõ
gazdasági szervezetek
a lakosság részére vízellátást vagy
szennyvízelvezetést és
szennyvíztísztítást nyújtó regionális
vízmûvek, az önkormányzati víz- és
csatornamû-vállalatok, az önálló vízés csatornamûvel rendelkezõ városés községgazdálkodási, valamint
egyéb vállalkozások, intézmények,
szervezetek

a tárgyhót követõ hó 20.

586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

a tárgyévet követõ április 15.

1503/2006/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
2003/54/EK irányelv

a tárgyévet követõ január 25.

2004/8/EK irányelv

a tárgyévet követõ február 25.

2150/2002/EK rendelet

a tárgyévet követõ március 24.

2000/60/EK irányelv

MAGYAR KÖZLÖNY

1058/07

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

2006/141. szám

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

75/440/EGK irányelv
91/271/EGK irányelv
93/481/EGK határozat

10393

címe

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek
és az egyéb költségvetési
kutatóhelyek K+F adatairól

M Évenkénti

1072/07

Jelentés a felsõoktatási
intézményekben mûködõ
kutatóhelyek K+F adatairól

M Évenkénti

1074/07

Jelentés a vállalkozások K+F
adatairól

M Évenkénti

1082/07

Földterület és vetésterület: 2007.
május 31.

M Évenkénti

1085/07

1089/07

Fõbb növénykultúrák
terméseredményei 2007.

Egyéni gazdaságok állatállománya:
2007. április 1., 2007. augusztus 1.

M Évenkénti

a kutatás, fejlesztés ágazatba sorolt
kutató-fejlesztõ intézetek,
kutatóközpontok, önálló
kutatólaboratóriumok és
kutatócsoportok, továbbá egyéb,
költségvetésbõl gazdálkodó
kutatóhelyek, központi és helyi
költségvetési szervek (egészségügyi
intézmények, múzeumok,
könyvtárak stb.)
egyetemek, fõiskolák szervezeti
egységei (intézetek, laboratóriumok,
tanszékcsoportok, önálló tanszékek,
klinikák stb.), önálló szervezeti és
gazdálkodási egységek (egyetemek
mellett mûködõ kutatóintézetek,
egyéb felsõoktatási intézmények)
kutatási, fejlesztési tevékenységet is
végzõ vállalkozások (a kitöltési
útmutatóban részletezett leírás
alapján)
mezõgazdasági földterületet
használó valamennyi gazdasági
szervezet

mezõgazdasági földterületet
használó, a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek

M Évenként kétszeri a megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok

a tárgyévet követõ március 16.

753/2004/EK rendelet

a tárgyévet követõ március 16.

753/2004/EK rendelet

a tárgyévet követõ március 16.

753/2004/EK rendelet

június 8.

357/79/EGK rendelet
76/625/EGk irányelv

december 3.

április 11., augusztus 13.

837/90/EGK rendelet
959/93/EGK rendelet
2197/95/EK rendelet

2006/141. szám

837/90/EGK rendelet
959/93/EGK rendelet
2004/747/EKhatározat
2004/760/EK határozat
2004/761/EK határozat
93/23/EGK irányelv
93/24/EGK irányelv
93/25/EGK irányelv
97/77/EK irányelv

MAGYAR KÖZLÖNY

1071/07

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

10394

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

címe

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

1097/07

Jelentés a felvásárlásról

M Havonkénti

1109/07

Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit
szervezetek

M Havonkénti

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

a tárgyhót követõ hó 12.

a tárgyhót követõ hó 20.

1165/98/EK rendelet

450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1117/07

Munkaerõköltség-felvétel

M Évenkénti

1156/07

Statisztikai jelentés a nonprofit
szervezetekrõl

M Évenkénti

1165/07
1185/07

Statisztikai adatszolgáltató lap a
terhességmegszakításról
A vízi személyszállítás adatai

M Eseményhez
kötõdõ
M Évenkénti

1188/07

A légi szállítás adatai

M Évenkénti

1189/07

Áru- és személyszállítási
teljesítmények

M Negyedévenkénti

a tárgyévet követõ május 31.
a megfigyelésbe bevont
vállalkozások, költségvetési és
társadalombiztosítási szervezetek
(KIR-be tartozók a MÁK-on
keresztül), nonprofit szervezetek
egyesületek, egyesülések,
a tárgyévet követõ május 31.
köztestületek, magán- és
közalapítványok, közhasznú
társaságok, érdekképviseletek, egyéb
társadalmi szervezetek, valamint az
általuk alapított intézmények
egészségügyi intézmények
az eseményt követõ hó 10.
a tárgyévet követõ március 10.

a tárgyévet követõ március 10.

a tárgynegyedévet követõ hó 20.
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a vízi szállítás ágazatba sorolt, a
megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
a légi szállítás ágazatba sorolt, a
megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
az egyéb szárazföldi szállítás, a
csõvezetékes szállítás, vízi szállítás
és a légi szállítás ágazatokba sorolt
gazdasági szervezetek, valamint a
MOL Nyrt.

MAGYAR KÖZLÖNY

a termelõktõl feldolgozási vagy
továbbértékesítési célra
mezõgazdasági terméket vásárló
vállalkozások közül az élelmiszer,
ital gyártása ágazatba és a
mezõgazdasági termék
nagykereskedelme alágazatba
soroltak, továbbá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak
költségvetési és
társadalombiztosítási szervezetek
(KIR-be tartozók MÁK-on
keresztül), kijelölt nonprofit
szervezetek
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Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

címe

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

Adatfelvételi lap a Duna
magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról
Kimutatás a tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények mûködési adatairól
Bölcsõdei kérdõív
Kimutatás a pénzben és
természetben nyújtható támogatások
adatairól
Kimutatás egyes szociális
alapszolgáltatásokról és nappali
ellátást nyújtó intézmények adatairól

M Havonkénti

folyami vámhivatal

a tárgyhót követõ hó 4.

M Évenkénti

valamennyi tartós és átmeneti
bentlakást nyújtó szociális
intézmény
valamennyi bölcsõde
a települési önkormányzatok

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ január 31.

Jelentés a gyermekotthonok és a
nevelõszülõi hálózatok helyzetérõl
Jelentés a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok helyzetérõl
Jelentés a gyámhatóság
tevékenységérõl

M Évenkénti

1217/07

Jelentés a számítástechnikai
tevékenységekrõl

M Évenkénti

1470/07

Nemzetközi üzleti és szállítási
szolgáltatások

M Negyedévenkénti

1620/07

Jelentés a kábeltelevíziós
szolgáltatásról

M Évenkénti

1639/07

Távközlési és mûsorszórási
teljesítmények

M Negyedévenkénti

1640/07

A távközlés területi adatai

M Évenkénti

a települési önkormányzatok,
valamennyi, szociális
alapszolgáltatást és nappali ellátást
nyújtó, intézményt fenntartó
gazdasági szervezetek
gyermekotthonok, nevelõszülõi
hálózatok fenntartói
a Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálatok
a települési önkormányzatok, városi,
fõvárosi-kerületi gyámhivatalok,
megyei és fõvárosi gyámhivatalok
TEÁOR 72-es ágazatba tartozó,
legalább öt fõt foglalkoztató mûködõ
válallkozások
a megfigyelésbe bevont gazdasági,
költségvetési, valamint nonprofit
szervezetek (beleértve a
képviseleteket is)
vezetékes mûsorelosztást és
mûsorszolgáltatást végzõ gazdasági
szervezetek
a mûsorszóró és távközlési
szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt
nyújtó gazdasági szervezetek
távközlési szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetek

1198/07

1202/07

1203/07
1206/07

1207/07

1209/07
1210/07

M Évenkénti

M Évenkénti
M Évenkénti

1365/2006/EK rendelet

a tárgyévet követõ január 31.
a tárgyévet követõ április 15.

MAGYAR KÖZLÖNY

1208/07

M Évenkénti
M Évenkénti

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

10396

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

a tárgyévet követõ január 31.
a tárgyévet követõ január 31.
a tárgyévet követõ február 15.

a tárgyévet követõ március 1.

a tárgynegyedévet követõ hó 15.

184/2005/EK rendelet

a tárgyévet követõ március 10.

a tárgynegyedévet követõ hó 30.
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a tárgyévet követõ április 10.

1651/07

címe

Az egyéni gazdaságok
földterületének és vetésterületének
összeírása

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M Évenkénti

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

mezõgazdasági földterületet
használó, a megfigyelésbe bevont
egyéni gazdaságok

június 14.

357/79/EGK rendelet

2006/141. szám

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

76/625/EGK irányelv
837/90/EGK rendelet
959/93/EGK rendelet
1670/07

1677/07

Jelentés az információs és
kommunikációs eszközök, illetve
technológiák állományáról és
felhasználásáról
Egyéni gazdaságok mezõgazdasági
összeírása

az „L” nemzetgazdasági ágba tartozó a tárgyévet követõ február 15.
gazdasági szervezetek

M Évenkénti

mezõgazdasági földterületet
használó és/vagy állatot tartó, a
megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok

november 30.

1868/77/EGK rendelet
2467/96/EK rendelet

2782/75/EGK rendelet
357/79/EGK rendelet
76/625/EGK irányelv
837/90/EGK rendelet
93/23/EGK irányelv
93/24/EGK irányelv
93/25/EGK irányelv
959/93/EGK rendelet
1687/07
1726/07

1760/07
1764/07

Jelentés a bejövõ nemzetközi
távbeszélõ-forgalomról
Jelentés a mûködést kezdõ,
megszûnt, üzletkört módosított
üzletekrõl
Az internetszolgáltatások forgalmi
adatai
Adatlap a statisztikai regiszter
adatainak felülvizsgálatához

M Évenkénti
M Félévenkénti

M Negyedévenkénti
M Eseményhez
kötõdõ

távközlési szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetek
települési önkormányzatok

a tárgyévet követõ szeptember 10.
a tárgyfélévet követõ hó 30.

internetszolgáltatást végzõ gazdasági a tárgynegyedévet követõ hó 30.
szervezetek
a megfigyelésbe bevont gazdasági
márc. 30., ápr. 30., júni. 29.,
szervezetek
szept. 28., dec. 31.

MAGYAR KÖZLÖNY

M Évenkénti

58/97/EK rendelet

2186/93/EGK rendelet

10397

1784/07

1787/07

címe

Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés az ipari tevékenységet
folytató szakosodott egységekrõl

Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés az építõipari tevékenységet
folytató szakosodott egységekrõl

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M Havonkénti

M Havonkénti

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követõ hó 20.

a tárgyhót követõ hó 20.

1165/98/EK rendelet

1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet
1503/2006/EK rendelet

Takarmányok értékesítési ára

M Negyedévenkénti

1825/07

Mûtrágyák értékesítési ára

M Negyedévenkénti

1826/07

Növényvédõ szerek értékesítési ára

M Negyedévenkénti

1827/07

Állatgyógyászati készítmények
értékesítési ára

M Negyedévenkénti

1840/07

Az információs és kommunikációs
technológiák állományának
minõségi és mennyiségi adatai

M Évenkénti

1872/07

Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási
ágazatok

M Havonkénti

a mezõgazdasági termelõk részére
takarmányt értékesítõ, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások
a mezõgazdasági termelõk részére
mûtrágyát értékesítõ, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások
a mezõgazdasági termelõk részére
növényvédõ szert értékesítõ, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások
az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosult, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások
a megfigyelésbe bevont 10 fõnél
többet foglalkoztató gazdasági
szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 12.

április 30.

1099/2005/EK rendelet

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követõ hó 12.

808/2004/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

a tárgynegyedévet követõ hó 12.

a tárgynegyedévet követõ hó 12.

a tárgynegyedévet követõ hó 12.
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1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY

450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1824/07

10398

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

1873/07

1874/07

1877/07

1878/07

Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés a mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási
ágazatokba sorolt vállalkozások
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási tevékenységet folytató
szakosodott egységeirõl

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M Havonkénti

M Negyedévenkénti
Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés, ipari,
építõipari és pénzügyi vállalkozások

Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés az ipari
és az építõipari vállakozások
valamennyi szakosodott egységérõl

Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

Negyedéves integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

M Negyedévenkénti

M Negyedévenkénti

M Negyedévenkénti

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követõ hó 12.

1165/98/EK rendelet

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet
1503/2006/EK rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY

1876/07

címe

jellege

2006/141. szám

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

10399

1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet

1879/07

1938/07

1939/07

Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés, a
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatokba sorolt
vállalkozások mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységet folytató szakosodott
egységeirõl

Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés
költségvetési, társadalombiztosítási
és nonprofit szervezetek

Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés,
építõipar

M Negyedévenkénti

M Negyedévenkénti

M Havonkénti

M Havonkénti

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

valamennyi költségvetési,
társadalombiztosítási és a
megfigyelésbe bevont nonprofit
szervezet

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

a tárgyhót követõ hó 20.

450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

a tárgyhót követõ hó 20.

1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
1165/98/EK rendelet

1503/2006/EK rendelet
450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet

2006/141. szám

Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés az iparba és építõiparba
sorolt vállakozások mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységet folytató szakosodott
egységeirõl

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

MAGYAR KÖZLÖNY

1897/07

címe

jellege

10400

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

1940/07

címe

Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés a
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatokba sorolt
vállalkozások ipari, építõipari és
pénzügyi tevékenységet folytató
szakosodott egységeirõl

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M Negyedévenkénti

Éves jelentés a nemzetközi üzleti és
szállítási szolgáltatásokról

M Évenkénti

2016/07

A nem költségvetési formában
mûködõ egészségügyi szolgáltatók
fõbb adatai

M Évenkénti

2023/07

Kérdõív a szociális szolgáltatásokról M Évenkénti
és gyermekellátásokról

2128/07

Gazdasági szervezetek éves
mezõgazdasági adatai

M Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági,
költségvetési, valamint nonprofit
szervezetek (beleértve a
képviseleteket is)
valamennyi, nem költségvetési
formában mûködõ egészségügyi
szolgáltatást nyújtó gazdasági
szervezet (vállalkozás, egyéni
vállalkozás, egyházi, alapítványi,
közalapítványi, illetve közhasznú
szervezet és külön jogszabályban
meghatározott, jogi személynek
minõsülõ egyéb szervezet)
a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi alap- és szakosított
ellátást, szolgáltatást nyújtó
szervezetek, intézmények,
tevékenységet végzõk
mezõgazdasági tevékenységet végzõ
gazdasági szervezetek, kivéve a csak
mezõgazdasági szolgáltatást végzõk

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

1165/98/EK rendelet

a tárgyévet követõ március 20.

450/2003/EK rendelet
586/2001/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
184/2005/EK rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY

2014/07

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

a tárgyévet követõ június 1.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ február 11.
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Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

1868/77/EGK rendelet

10401

2467/96/EK rendelet
2197/95/EK rendelet
2782/75/EGK rendelet
357/79/EGK rendelet
76/625/EGK irányelv
837/90/EGK rendelet
959/93/EGK rendelet

2130/07

2131/07

2146/07

címe

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási
árjelentése

A vasúti szállítás negyedéves adatai

Az üzleti szolgáltatások árbevétel
szerkezete

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M Negyedévenkénti

M Negyedévenkénti

Ú Évenkénti

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

üzleti szolgáltatást végzõ, a
megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

vasúti pályahasználattal rendelkezõ
gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 15.

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

egyes üzleti szolgáltatási ágazatokba a tárgyévet követõ szeptember
sorolt, kijelölt gazdasági szervezetek 8-a

1158/2005/EK rendelet
1503/2006/EK rendelet
2002/990/EK határozat
2223/96/EK rendelet
588/2001/EK rendelet
98/715/EK határozat
1192/2003/EK rendelet
91/2003/EK rendelet
1158/2005/EK rendelet

Egészségügyi Minisztérium

1510/07

Az egészségügyi intézmények
M Negyedévenkénti,
árinformációi
évenkénti
Jelentés az egészségügyi szakképzés M Eseményhez
keretében végzettekrõl
kötõdõ

1514/07

Egészségbiztosítási statisztikai
jelentés havonként (I. lap)
negyedévenként (II. lap, III. lap)

M Havonkénti,
Negyedévenkénti

1576/07

Jelentés az egészségügyi ellátás
beruházási kiadásainak alakulásáról
Jelentés a gyermekgondozási díjat
igénybe vevõkrõl

M Évenkénti

Egészségügyi Stratégiai Kutató
Intézet
egészségügyi szakmai vizsgát
szervezõ intézmények a
szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 13. §-a
(1) bekezdése, valamint a 13/2005.
(IV. 21.) EüM rendelet alapján
társadalombiztosítási kifizetõhelyek

a tárgynegyedév utolsó hónap
28., illetve június 30.
a szakmai vizsga befejezését
követõ 10. nap

Egészségügyi Stratégiai Kutató
Intézet
társadalombiztosítási kifizetõhelyek

a tárgyévet követõ március
10–március 31.
tárgynegyedévet követõ hó 11.

a tárgyidõszakot követõ hó 11.

MAGYAR KÖZLÖNY

58/97/EK rendelet rendelet

1477/07

10402

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

1408/71/EGK rendelet

574/72/EGK rendelet

1914/07

M Negyedévenkénti

1408/71/EGK rendelet
574/72/EGK rendelet
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címe

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
M Évenkénti
Adatszolgáltatás a Bizottságnak a
kábítószer-prekurzorokról szóló
273/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre, valamint a
kábítószer-prekurzoroknak a
Közösség és a harmadik országok
közötti kereskedelme nyomon
követésére vonatkozó jogszabályok
megállapításáról szóló 111/2005/EK
tanácsi rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok
megállapításáról szóló
1277/2005/EK (2005. július 27.)
rendeletének 17–19. cikkei alapján

1382/07

A gazdálkodást jellemzõ fontosabb
adatok

M Negyedévenkénti

1395/07

Jelentés a gépjármûvek
környezetvédelmi felülvizsgálatáról

M Évenkénti

1396/07

Jelentés a közúti közlekedéshez
kapcsolódó tevékenységekrõl

M Évenkénti

a Bizottságnak a
kábítószer-prekurzorokról szóló
273/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre, valamint a
kábítószer-prekurzoroknak a
Közösség és a harmadik országok
közötti kereskedelme nyomon
követésére vonatkozó jogszabályok
megállapításáról szóló 111/2005/EK
tanácsi rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok
megállapításáról szóló
1277/2005/EK (2005. július 27.)
rendeletének 17–18. cikkei szerint
érintett gazdasági szereplõk
a szállítás, raktározás ágazatba
sorolt, kijelölt vállalkozások,
Magyar Közúti Kht., valamint
autópályákat kezelõ, illetve
üzemeltetõ és egyéb kijelölt
vállalkozások
fõvárosi, megyei közlekedési
felügyeletek, Közlekedési
Fõfelügyelet
megyei közlekedési felügyeletek,
közútkezelõ közhasznú társaságok

a tárgyévet követõ február 15.

a tárgyidõszakot követõ 30. nap

a tárgyidõszakot követõ hó 31.

2000/30/EK irányelv

külön utasítás szerint

2000/53/EK irányelv

1707/07

A távközlési tevékenység évközi
adatai

M Negyedévenkénti

távközlési tevékenységet végzõ
vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 30.

2163/2001/EK rendelet
3820/85/EGK rendelet
70/156/EGK irányelv
88/599/EK irányelv
1099/2005/EK rendelet

1708/07

Távközlési tevékenység
berendezései és szolgáltatásai

M Évenkénti

távközlési tevékenységet végzõ
vállalkozások

a tárgyévet követõ március 10.

808/2004/EK rendelet
1099/2005/EK rendelet

10403

808/2004/EK rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY

1336/07

2006/141. szám

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

1812/07

1857/07

címe

Vasúti infrasruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási
teljesítmények adatai
A kikötõi áru- és hajóforgalom

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M Évenkénti

vasúti pályahasználati engedéllyel
rendelkezõ gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ április 30.

91/2003/EK rendelet

M Havonkénti

magyarországi kikötõk és rakodási
engedéllyel rendelkezõ
vállalkozások
postai, futárpostai, távközlési
tevékenységet végzõ kijelölt
vállalkozások

a tárgyhót követõ hó 10.

1365/2006/EK rendelet

2007. ápr. 30., júli. 29., okt. 28.,
2008. febr.20.

1099/2005/EK rendelet

1957/07

A hírközlési gazdasági szervezetek
gazdálkodását jellemzõ adatok

M Negyedévenkénti

1994/07

Internet szolgáltatás évközi adatai

M Negyedévenkénti

Az internet szolgáltatás berendezései M Évenkénti
és szolgáltatásai

internet szolgáltatást végzõ kijelölt
vállalkozások
internet szolgáltatást végzõ kijelölt
vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 30.

808/2004/EK rendelet
1099/2005/EK rendelet

a tárgyévet követõ március 10.

808/2004/EK rendelet
1099/2005/EK rendelet
808/2004/EK rendelet

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
2031/07

Jelentés a közvetítõi tevékenységrõl

M Évenkénti

közvetítõk, a közvetítõket
foglalkoztató jogi személyek és jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaságok

a tárgyévet követõ január 31.

M Évenkénti

közoktatási intézmények

október 15.

M Évenkénti

települési, munkahelyi, felsõoktatási a tárgyévet követõ február 28.
és szakkönyvtárak
levéltárak
a tárgyévet követõ március 11.

MAGYAR KÖZLÖNY

1995/07

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

10404

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

Oktatási és Kulturális Minisztérium
1410/07
1442/07
1446/07

Adatszolgáltatás a közoktatási
intézmények tevékenységérõl
Jelentés a könyvtárak
tevékenységérõl
Jelentés a levéltárak mûködésérõl

M Évenkénti

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

1696/07

Adatlap a felnõttképzésrõl

M Eseményhez
kötõdõ
A családsegítõ szolgálatok mûködési M Évenkénti
adatai

felnõttképzést folytató intézmények
családsegítõ szervezeti egységek

a vizsgát /képzés befejezését/
követõ 10. nap
a tárgyévet követõ január 31.
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1665/07

1775/07

címe

A gyermekjóléti alapellátások
mûködési adatai

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

M Évenkénti

gyermekjóléti alapellátást végzõ
szervezetek

a tárgyévet követõ január 31.

M Negyedévenkénti

biztosítóintézetek

a tárgyidõszakot követõ hó
13. munkanapja

Magyar Nemzeti Bank
1150/07

A biztosítóintézetek statisztikai
mérlege

2006/141. szám

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

3605/93/EK rendelet
2223/96/EK rendelet
1222/2004/EK rendelet
501/2004/EK rendelet

1697/07

a kereskedõk, szolgáltatók

a tárgyidõszakot követõ hó
utolsó munkanapja

a pénzpiaci alapnak minõsített
befektetési alapok kezelõi

a tárgyévet követõ január 11.
munkanapja, illetve az alakulás
évében az alakulást követõ hó
11. munkanap

1222/2004/EK rendelet

2223/96/EK rendelet
3605/93/EK rendelet
501/2004/EK rendelet
2149/07

2151/07
2152/07

Többségi állami tulajdonban lévõ és
a nem többségi tulajdonban lévõ
vállalatok állam által garantált,
külfölddel szemben keletkezett éven
túli adósságára vonatkozó
adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a közvetlen
tõkebefektetésekrõl
Adatszolgáltatás a mobiltelefonos
vásárlókról

Ú Negyedévenkénti

többségi állami tulajdonban levõ és tárgynegyedévet követõ
állam által garantált, külfölddel
8. munkanap
szemben keletkezett éven túli
adóssággal rendelkezõ nem többségi
tulajdonú vállalatok

Ú Évenkénti

2008. június 30.

Ú Negyedévenkénti

10% feletti külföldi tulajdonú
részesedéssel rendelkezõ vállalatok
mobiltelefon-szolgáltatók

M Havonkénti

megyei (fõvárosi) bíróságok

a tárgyidõszakot követõ hó 15.

M Havonkénti

Legfelsõbb Bíróság

a tárgyhót követõ hó 15.

M Havonkénti

Ítélõtáblák

a tárgyhót követõ hó 15.

MAGYAR KÖZLÖNY

1992/07

M Félévenkénti
Hitelintézetnek nem minõsülõ
szervezetek által kibocsátott,
kizárólag a kibocsátó saját
hálózatában használható kártyák
forgalma
Pénzpiaci alapok statisztikai mérlege M Évenkénti

184/2005/EK rendelet

tárgynegyedévet követõ hónap
utólsó munkanapja

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
1307/07
1856/07

10405

1979/07

A megyei bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése
A Legfelsõbb Bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése
Ítélõtábla ügyforgalmi statisztikai
jelentése

10406

2. számú melléklet a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2007
II. Statisztikai célú adatátvételek
A programban az adatgyûjtés jellege rovatban használt rövidítések jelentése:
M = módosított
Ú = új (elsõ ízben elrendelt) adatgyûjtés
Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

címe

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

Központi Statisztikai Hivatal

2057/07

2082/07

Jelentés az önkéntes- és
magánnyugdíjpénztárak tagjairól
Nemzetközi kormányzati
szolgáltatások

2129/07

A fekvõ- és járóbeteg ellátó
intézetek igénybevétele betegségek
szerint
A fizetési mérleg statisztikai
szolgáltatásokra és áruforgalomra
vonatkozó (idegenforgalom nélküli)
havi vállalatsoros adatai
Magzati veszteség adatai

2155/07

Jelentés a kórházi ápolási esetekrõl

2114/07

M Évenkénti

önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak a tárgyévet követõ április 30.

M Negyedévenkénti, Külügyminisztérium, Külföldi
évenkénti
Magyar Kulturális Intézetek
Igazgatósága, MH Honvédelmi
Minisztérium Igazgatás, Magyar
Turizmus Rt., Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal, Vám- és
Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága
M Évenkénti
Egészségügyi Minisztérium,
Egészségügyi Sratégiai Kutató
Intézet
M Havonkénti
MNB

a tárgynegyedévet köv. hó 20., ill. 184/2005/EK rendelet
a tárgyévet köv. márc. 31.

M Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási
Pénztár
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár

a tárgynegyedévet követõ
harmadik hó 30.
tárgyévet követõ május 31.

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

M Évenkénti

a tárgyévet követõ június 30.

a tárgyhót követõ második hó 15. 184/2005/EK rendelet

Adatlap a gazdálkodó szervezetnél
(munkáltatónál) kötött kollektív
szerzõdés nyilvántartásba vételéhez

M Eseményhez
kötõdõ
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1765/07

1407/07

1781/07

1782/07

1953/07

címe

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

Irányadó uniós jogi aktus

adatszolgáltatóinak meghatározása

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a szerzõdést követõ 30. nap

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30.
munkanap

Ú Évenkénti

Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium

tárgyévet követõ év vége

138/2004/EK rendelet

Magyar Nemzeti Bank
2150/07

Részletes éves beszámolót készítõ
vállalatok mérlege

2223/96/EK rendelet
3605/93/EK rendelet
501/2004/EK rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY

Adatlap a több gazdálkodó
szervezetre (munkáltatóra) kiterjedõ
hatályú kollektív szerzõdés
nyilvántartásba vételéhez
Adatlap a költségvetési
intézménynél (munkáltatónál) kötött
kollektív szerzõdés nyilvántartásba
vételéhez
Adatlap a több költségvetési
intézményre (munkáltatóra)
kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdés
nyilvántartásba vételéhez
Adatlap a közszolgálati
intézménynél (munkáltatónál) kötött
kollektív szerzõdés nyilvántartásba
vételéhez

jellege

2006/141. szám

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

10407

10408

MAGYAR KÖZLÖNY
3. számú melléklet
a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
Jogharmonizációs melléklet*

I. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
1. A Bizottság 1099/2005/EK rendelete (2005. július
13.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (1707/07, 1708/07, 1840/07,
1957/07, 1994/07, 1995/07)
2. Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK
rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról (2130/07,
2146/07)
3. A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a
rövid távú statisztikákról (1025/07, 1042/07, 1043/07,
1045/07, 1109/07, 1784/07, 1787/07, 1872/07, 1873/07,
1874/07, 1876/07, 1877/07, 1878/07, 1879/07, 1897/07,
1938/07, 1939/07, 1940/07)
4. A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében (1025/07, 1042/07,
1043/07, 1045/07, 1784/07, 1787/07, 1872/07, 1873/07,
1877/07, 1878/07, 1879/07, 1938/07, 1939/07, 2130/07)
5. A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július
3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
(2131/07)
6. A Tanács 1222/2004/EK rendelete (2004. június 28.)
a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és
továbbításáról (1150/07, 1992/07)
7. Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK
rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi áruszállítással
kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezésérõl (1198/07, 1857/07)
8. Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl (1781/07)
* Az uniós jogi aktus után zárójelben az adatgyûjtések OSAP nyilvántartási száma szerepel.
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9. A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.)
a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásról (1514/07, 1914/07)
10. Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK
rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
(1470/07, 2014/07, 2057/07, 2114/07, 2151/07)
11. A Bizottság 1868/77/EGK rendelete (1977. július
29.) a keltetõtojások és a naposcsibék termelésérõl és forgalmazásáról szóló 2782/75/EGK rendelet alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (1677/07,
2128/07)
12. A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére
vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról
(2130/07)
13. A Bizottság 2004/747/EK határozata (2004. október 26.) a Tanács 93/25/EGK irányelvének a végrehajtási rendelkezéseirõl, a juh- és kecskeágazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetõen
(1089/07)
14. A Bizottság 2004/760/EK határozata (2004. október 26.) a Tanács 93/23/EGK irányelvnek a végrehajtási
rendelkezéseirõl, a sertéságazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetõen (1089/07)
15. A Bizottság 2004/761/EK határozata (2004. október 26.) a 93/24/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarha-állományra és a szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (1089/07)
16. Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK
rendelete (2002. november 25.) a hulladékra vonatkozó
statisztikákról (1061/07)
17. A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekrõl
(1396/07)
18. A Tanács 2186/93/EGK rendelete (1993. július 22.)
a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása fejlesztésének közösségi összehangolásáról (1032/07, 1764/07)
19. A Bizottság 2197/95/EK rendelete (1995. szeptember 18.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
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szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 837/90/EGK,
valamint a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló
959/93/EGK
tanácsi
rendelet
mellékleteinek
módosításáról (1085/07, 2128/07)
20. A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.)
a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl (1150/07, 1992/07, 2130/07, 2150/07)
21. A Tanács 2467/96/EK rendelete (1996. december
17.) a mezõgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó közösségi felmérések szervezésérõl szóló 571/88/EGK rendelet módosításáról (1677/07, 2128/07)
22. A Tanács 2782/75/EGK rendelete (1975. október
29.) a keltetõ-tojások és a naposcsibék termelésérõl és forgalmazásáról (1677/07, 2128/07)
23. A Tanács 357/79/EGK rendelete (1979. február 5.)
a szõlõterületek statisztikai felméréseirõl (1082/07,
1651/07, 1677/07, 2128/07)
24. A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló
jegyzõkönyv alkalmazásáról (1150/07, 1992/07,
2150/07)
25. A Tanács 3820/85/EGK rendelete (1985. december
20.) közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról (1396/07)
26. Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK
rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl
(1025/07, 1042/07, 1043/07, 1109/07, 1784/07, 1787/07,
1872/07, 1873/07, 1874/07, 1876/07, 1877/07, 1878/07,
1879/07, 1897/07, 1938/07, 1939/07, 1940/07)
27. Az Európai Parlament és a Tanács 501/2004/EK
rendelete (2004. március 10.) az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról (1150/07, 1992/07, 2150/07)
28. A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március
21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (1514/07,
1914/07)
29. A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március
26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról (1025/07, 1042/07,
1043/07, 1109/07, 1784/07, 1787/07, 1872/07, 1873/07,
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1874/07, 1876/07, 1877/07, 1878/07, 1879/07, 1897/07,
1938/07, 1939/07, 1940/07)
30. A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március
26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról (1025/07, 1042/07, 1043/07, 1045/07,
1109/07, 1784/07, 1787/07, 1872/07, 1873/07, 1874/07,
1876/07, 1877/07, 1878/07, 1879/07, 1897/07, 1938/07,
1939/07, 1940/07, 2130/07)
31. A Tanács (EK, EURATOM) 58/97 rendelete
(1996. december 20.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (1726/07, 2146/07)
32. A Bizottság 753/2004/EK rendelete (2004. április
22.) a 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról (1071/07, 1072/07, 1074/07)
33. Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK
rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról (1707/07, 1708/07,
1840/07, 1957/07, 1994/07,1995/07)
34. A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március
26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl szolgáltatandó statisztikai adatokról (1082/07, 1085/07,
1651/07, 1677/07, 2128/07)
35. Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról (1812/07, 2131/07)
36. A Bizottság 93/481/EGK határozata (1993. július
28.) a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikke által elõírt
nemzeti programok bemutatására szolgáló formanyomtatványokról (1062/07)
37. A Tanács 93/704/EK határozata (1993. november
30.) a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis
létrehozásáról (1009/07)
38. A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a
tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról (1082/07,
1085/07, 1651/07, 1677/07, 2128/07)
39. A Bizottság 98/715/EK határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák
európai rendszerérõl szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet
A. mellékletében szereplõ, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról (2130/07)
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II. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/30/EK
irányelve (2000. június 6.) a Közösség területén közlekedõ
haszongépjármûvek közlekedésre alkalmasságának országúti mûszaki ellenõrzésérõl (1395/07)
2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK
irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott jármûvekrõl (1396/07)
3. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK
irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (1062/07)
4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK
irányelve (2003. június 26.) a villamos energia belsõ
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl – külön nyilatkozatok
az üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan (1058/07)
5. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról (1060/07)
6. A Tanács 70/156/EGK irányelve (1970. február 6.) a
gépjármûvek és pótkocsik típusjóváhagyására vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl (1396/07)
7. A Tanács 75/440/EGK irányelve (1975. június 16.) a
tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minõségi
követelményeirõl (1062/07)
8. A Tanács 76/625/EGK irányelve (1976. június 20.) a
tagállamokban az egyes gyümölcsfafajok ültetvényeinek
termõképességének megállapítását célzó statisztikai felmérésekrõl (1082/07, 1651/07, 1677/07, 2128/07)
9. A Tanács 88/599/EK irányelve (1988. november
23.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl
szóló 3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó
egységes ellenõrzési eljárásról (1396/07)
10. A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.)
a települési szennyvíz kezelésérõl (1062/07)
11. A Tanács 93/23/EGK irányelve (1993. június 1.) a
sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekrõl
(1089/07, 1677/07)
12. A Tanács 93/24/EGK irányelve (1993. június 1.) a
szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felmérésekrõl (1089/07, 1677/07)
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13. A Tanács 93/25/EGK irányelve (1993. június 1.) a
juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felmérésekrõl (1089/07, 1677/07)
14. A Tanács 97/77/EK irányelve (1997. december 16.)
a sertés-, szarvasmarha-, a juh- és a kecsketenyésztéssel
összefüggõ statisztikai felmérésekrõl szóló, 93/23/EGK,
93/24/EGK és 93/25/EGK irányelvek módosításáról
(1089/07)
4. számú melléklet
a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
[5. számú melléklet
a 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez]
Jogharmonizációs melléklet*
II. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK
irányelve (2003. június 26.) a villamos energia belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv
hatályon kívül helyezésérõl – külön nyilatkozatok az
üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan (1058/04)
2. A Tanács 93/23/EGK irányelve (1993. június 1.) a
sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekrõl
(1087/04)
3. A Tanács 93/24/EGK irányelve (1993. június 1.) a
szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felmérésekrõl (1087/04)
4. A Tanács 93/25/EGK irányelve (1993. június 1.) a
juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felmérésekrõl (1087/04)
5. A Tanács 97/77/EK irányelve (1997. december 16.)
a sertés-, szarvasmarha-, a juh- és a kecsketenyésztéssel
összefüggõ statisztikai felmérésekrõl szóló, 93/23/EGK,
93/24/EGK és 93/25/EGK irányelvek módosításáról
(1087/04)
6. A Tanács 80/1119/EGK irányelve (1980. november
17.) a belvízi áruszállításra vonatkozó statisztikai adatgyûjtésrõl (1198/04)
7. Az Európai Központi Bank EKB/2002/7 iránymutatása (2002. november 21.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai
adatszolgáltatási követelményeirõl (1150/04, 1983/04)
* Az uniós jogi aktus után zárójelben az adatgyûjtések OSAP nyilvántartási száma szerepel.
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5. számú melléklet a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

A 2006. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletének módosítása
Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

jellege

címe

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

valamennyi egészségügyi szolgáltató

a tárgyévet követõ január 31.

1491/06

Országos vérkészítmény-elõállítási és -felhasználási M évenkénti
jelentés

az OVSZ területi szervei, a szerzõdés alapján vért
vevõ osztályok/részlegek és a vérkészítményt
felhasználó egészségügyi szolgáltatók

a tárgyévet követõ január 15.

1845/06

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

M évenkénti

a megfigyelésbe bevont, 1–4 fõt foglalkoztató
gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

1881/06

Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés

M évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

2014/06

Éves jelentés a nemzetközi üzleti és szállítási
szolgáltatásokról

M évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési,
valamint nonprofit szervezetek (beleértve a
képviseleteket is)

a tárgyévet követõ március 20.

2033/06

Települési hulladékgazdálkodási politika
önkormányzati adatszolgáltatás

M többévenkénti

települési önkormányzatok

a tárgyidõszakot követõ
március 31.

6. számú melléklet a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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1019/06

A 2006. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletének módosítása
Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

2120/06

címe

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
finanszírozási adatai

jellege

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje
gyakorisága

M évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyévet követõ április 30.

10411

10412

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány
230/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelete

A Kormány tagjainak
rendeletei

miniszterek feladat- és hatáskörérõl szóló
kormányrendeletek módosításáról

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
6/2006. (XI. 20.) ÖTM
rendelete

1. §
A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„i) elõkészíti – a mozgóképszakmai ügyek kivételével – az audiovizuális területet, valamint a digitális mûsorterjesztésre való átállást érintõ kérdésekre vonatkozó
kormányzati koncepciót, stratégiát és szabályozási tervezeteket, egyeztet az illetékes állami és az érdekelt
nem állami szervekkel, külön felhatalmazás alapján rendeletet alkot;”

2. §
(1) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban:
miniszter) a Kormány]
„i) elektronikus hírközlésért (ide nem értve a digitális
mûsorterjesztésre való átállás feladatait),”
[felelõs tagja.]
(2) Az R. 3. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelõssége körében – a digitális mûsorterjesztésre való átállás kivételével – elõkészíti az elektronikus hírközlésrõl szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki. Részt
vesz a digitális mûsorterjesztésre való átállás feladatainak teljesítésében.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben
tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz
állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet
és a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési
tevékenységének szabályairól szóló
1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény 18. §-ának
b) pontjában és a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. §-a (2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben
tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatója a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományát minden év július 31-éig felülvizsgálja, és a
szükséges módosításokra javaslatot tesz a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszternek.”
2. §
Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép:
3. §
A tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet mellékletének 4. számú függelék a Szabályzathoz címû része
1.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép.
[1. Alapfogalmak:]
„1.4. Raj: a tûzoltás és mûszaki mentés szervezetének
önálló taktikai része, amely a rendelkezésre álló eszközeivel beavatkozásra képes, létszáma 1+5 fõ.
1.4.1. Félraj: a tûzoltás és mûszaki mentés szervezetének
legkisebb olyan taktikai része, amely a rendelkezésre álló
eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+3 fõ.
1.4.2. A rendelet 60. pontjában megengedett mértékig,
a riasztási fokozatok alkalmazásánál a raj két félrajjal is
helyettesíthetõ.
1.4.3. A raj és félraj irányítását a rajparancsnok végzi.”
4. §

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,

önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Melléklet a 6/2006. (XI. 20.) ÖTM rendelethez
[Melléklet a 7/2006. (II. 10.) BM rendelethez]
A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról
Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

Különleges szer finanszírozás
Regionális Mûszaki Mentõbázis
erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

Ajka
(Veszprém megye)

1

1

1

1

Badacsonytomaj
(Veszprém megye)

1

1

1

1

Barcs
(Somogy megye)

1

1

1

1

Berettyóújfalu
(Hajdú-Bihar megye)

1

1

1

1

Csongrád
(Csongrád megye)

1

1

1

1

Csorna
(Gyõr-Moson-Sopron megye)

1

1

1

1

Encs
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

1

1

1

1

Hajdúnánás
(Hajdú-Bihar megye)

1

1

1

1

Heves
(Heves megye)

1

1

1

1

Kapuvár
(Gyõr-Moson-Sopron megye)

1

1

1

1

Kiskõrös
(Bács-Kiskun megye)

1

1

1

1

Kunszentmárton
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)

1

1

1

1

Mezõkovácsháza
(Békés megye)

1

1*

1

1

Mezõtúr
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)

1

1

1

1

k. teher

kishajó

porral
oltó
gépjármû

magasból
mentõ

mûszaki
mentõszer

gyorsbeavatkozó

1

1

1

1

1

1

1

1

1

daru

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

Egyedi
jármûvek
daru

1

1

1

10413

tartalék

habbal
oltó
gépjármû

MAGYAR KÖZLÖNY

készenléti

vízszállító
gépjármû

I. szervezési kategória

gépjármû
fecskendõ

Különleges szer finanszírozás
Regionális Mûszaki Mentõbázis
erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

kishajó

1

1

készenléti

tartalék

vízszállító
gépjármû

Mohács
(Baranya megye)

1

1

1

Nagyatád
(Somogy megye)

1

1

1

Nagykáta
(Pest megye)

1

1

1

1

Nyergesújfalu
(Komárom-Esztergom megye)

1

1

1

1

Püspökladány
(Hajdú-Bihar megye)

1

1

1

1

Siklós
(Baranya megye)

1

1

1

1

1*

Szeghalom
(Békés megye)

1

1

1

1

1

Szendrõ
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

1

1

1*

1

1

Szigetvár
(Baranya megye)

1

1

1

1

Tiszafüred
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)

1

1*

1

1

1

Záhony
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

1

1

1

1

1

I. szervezési kategória

10414

Alap gépjármû finanszírozás

k. teher

1

1

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

magasból
mentõ

1

mûszaki
mentõszer

gyorsbeavatkozó

daru

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

Egyedi
jármûvek
daru

1**

1

1

1*
1

MAGYAR KÖZLÖNY

1*
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Regionális Mûszaki Mentõbázis

tartalék

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

k. teher

erdõtüzes
gépjármû

1

1

tûzoltásvezetõi
gépjármû

kishajó

1

1

1

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

magasból
mentõ

mûszaki
mentõszer

gyorsbeavatkozó

1

1

1

1**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1*

1

2

1

1

1

1

1*

2

1*

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1*

1

1

1

1*

2

1*

1

1

1

1**

2

1

1

2

1

1

2

1

1*

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1*

1

1

1

1**

10415

1

Egyedi
jármûvek
daru

1
1

1

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

1

1
1*

daru

MAGYAR KÖZLÖNY

készenléti

vízszállító
gépjármû

II. szervezési kategória

Baja
(Bács-Kiskun megye)
Balassagyarmat
(Nógrád megye)
Balatonfûzfõ
(Veszprém megye)
Dabas
(Pest megye)
Dombóvár
(Tolna megye)
Esztergom
(Komárom-Esztergom megye)
Gyula
(Békés megye)
Hódmezõvásárhely
(Csongrád megye)
Jászberény
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Kalocsa
(Bács-Kiskun megye)
Karcag
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Kazincbarcika
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Kiskunfélegyháza
(Bács-Kiskun megye)
Kiskunhalas
(Bács-Kiskun megye)
Kisvárda
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Komárom
(Komárom-Esztergom megye)
Komló
(Baranya megye)
Körmend
(Vas megye)

Különleges szer finanszírozás
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Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

Regionális Mûszaki Mentõbázis

készenléti

tartalék

2

1

1*

2

1*

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1*

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1*

2

1

1

1

1

1

2

1

1*

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1*

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1*

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1*

1

1

1

k. teher

erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

kishajó

1

1

1

1

1**

1

1

1

1

1

1

1*

porral
oltó
gépjármû

magasból
mentõ

mûszaki
mentõszer

gyorsbeavatkozó

daru

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

Egyedi
jármûvek
daru

1

1*
1

1

1
1*

1

1
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1*

habbal
oltó
gépjármû

MAGYAR KÖZLÖNY

Lenti
(Zala megye)
Makó
(Csongrád megye)
Marcali
(Somogy megye)
Mezõkövesd
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Monor
(Pest megye)
Mosonmagyaróvár
(Gyõr-Moson-Sopron megye)
Nyírbátor
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Orosháza
(Békés megye)
Ózd
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Paks
(Tolna megye)
Pápa
(Veszprém megye)
Pétfürdõ
(Veszprém megye)
Sárbogárd
(Fejér megye)
Sárvár
(Vas megye)
Sátoraljaújhely
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Sopron
(Gyõr-Moson-Sopron megye)
Szarvas
(Békés megye)
Szentendre
(Pest megye)

Különleges szer finanszírozás

vízszállító
gépjármû

II. szervezési kategória

10416

Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

Regionális Mûszaki Mentõbázis

készenléti

tartalék

vízszállító
gépjármû

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1*

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1*

1

1

1

1

II. szervezési kategória

Szentes
(Csongrád megye)
Szerencs
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Szigetszentmiklós
(Pest megye)
Tiszaújváros
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Különleges szer finanszírozás

k. teher

erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

kishajó

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

magasból
mentõ

mûszaki
mentõszer

Egyedi
jármûvek
daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis
erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

készenléti

tartalék

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1*

2

1

1

k. teher

1

1

1*

1*

kishajó

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

1

1

magasból
mentõ

mûszaki
mentõszer

1

1

1

1

gyorsbeavatkozó

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

Egyedi
jármûvek
daru

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1**

1

daru

1

10417

Békéscsaba
(Békés megye)
Cegléd
(Pest megye)
Dunaújváros
(Fejér megye)
Gyöngyös
(Heves megye)
Hatvan
(Heves megye)
Kaposvár
(Somogy megye)
Keszthely
(Zala megye)
Mátészalka
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Nagykanizsa
(Zala megye)
Siófok
(Somogy megye)

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

Különleges szer finanszírozás

vízszállító
gépjármû

III. szervezési kategória

daru

MAGYAR KÖZLÖNY

Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

gyorsbeavatkozó
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Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

Szekszárd
Tolna megye)
Szombathely
(Vas megye)
Zalaegerszeg
(Zala megye)

Különleges szer finanszírozás
Regionális Mûszaki Mentõbázis

készenléti

tartalék

vízszállító
gépjármû

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

III. szervezési kategória

k. teher

erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

1*

1

kishajó

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

magasból
mentõ

mûszaki
mentõszer

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

készenléti

tartalék

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1*

1

3

1

1

3

1

1

k. teher

1

1

1

erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

1

1

1

kishajó

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

1

magasból
mentõ

mûszaki
mentõszer

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1*

1

1

1

1*

1

2

1

gyorsbeavatkozó

daru

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

Egyedi
jármûvek
daru

1**
1

1

1**

1

1**

1

1**

2

1

1

2

1*

1

2

1

1

1

1*

1
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készenléti

tartalék

3

1

1*

1

1

3

1

1

1

1

k. teher

erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

kishajó

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

magasból
mentõ

1

1

2
1

mûszaki
mentõszer

gyorsbeavatkozó

1
1

daru

konténer
oltószállító mûszaki
vegyi
speciális
anyag
gépkonténer konténer konténer konténer
jármû

2

1

1

1*

1*

Egyedi
jármûvek
daru

1
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Debrecen
(Hajdú-Bihar megye)
Érd
(Pest megye)

1

Különleges szer finanszírozás

vízszállító
gépjármû

V. szervezési kategória

2

Egyedi
jármûvek
daru

Különleges szer finanszírozás

Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

MAGYAR KÖZLÖNY

Eger
(Heves megye)
Gödöllõ
(Pest megye)
Salgótarján
(Nógrád megye)
Szolnok
(Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Vác
(Pest megye)
Veszprém
(Veszprém megye)

daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis
vízszállító
gépjármû

IV. szervezési kategória

gyorsbeavatkozó

1

Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ
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Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

készenléti

tartalék

3

1

1

1

3

1*

1

1*

1

1

1

3

1

1

1

1*

1

2

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1*

1

1

1

3

1

1

1

1*

1

1

1

1

1

33

17

2

3

2*

1

13

3

** jelölésnél:

k. teher

erdõtüzes
gépjármû

tûzoltásvezetõi
gépjármû

kishajó

1

1

1

1

1

1

habbal
oltó
gépjármû

porral
oltó
gépjármû

1

1

3

1

2

mûszaki
mentõszer

2

1

1*
1

magasból
mentõ

1

2

2

gyorsbeavatkozó

daru

1
1

konténer
oltóvegyi
speciális
szállító mûszaki
anyag
konténer konténer konténer konténer
gépjármû

Egyedi
jármûvek
daru

2

1

1

1

1*

1

2

1

1

1

1*

1

2

1

1

1

1*

1

2

1

1

1

1*

1

1*
1

1

1

2

1**

2

1**

5

1

2

1

2

1

1

1

1*

1

11

a beszerzést és készenlétbe állítást követõ évtõl kezdõdik a szer finanszírozása. Azon szerek esetében, ahol a csillag elõtt egynél nagyobb szám
van, ott a parancsnokság a meglévõ eszközök után automatikusan kapja a finanszírozást, míg az újonnan beszerzett szereknél a beszerzést követõ
évtõl.
a gyorsbeavatkozó szer beszerzéséig a parancsnokság a meglévõ mûszaki mentõszerre kapja a finanszírozást, majd a beszerzést követõen csak a
gyorsbeavatkozóra.
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* jelölésnél:

Regionális Mûszaki Mentõbázis
vízszállító
gépjármû

V. szervezési kategória

Gyõr
(Gyõr-Moson-Sopron megye)
Kecskemét
(Bács-Kiskun megye)
Miskolc
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Nyíregyháza
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Pécs
(Baranya megye)
Szeged
(Csongrád megye)
Székesfehérvár
(Fejér megye)
Tatabánya
(Komárom-Esztergom megye)
Budapest

Különleges szer finanszírozás
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Alap gépjármû finanszírozás
gépjármû
fecskendõ

Egyedi jármûvek:
1 db kamera, fõváros
1 db speciális konténerszállító, Zalaegerszeg
1 db spec. erdõtüzes, Zalaegerszeg
1 db por/hab, Gyõr
1 db spec. erdõtüzes, Marcali
1 db spec. erdõtüzes, Székesfehérvár”
10419

1 db tûzoltó hajó, fõváros
1 db generátor szer, fõváros
2 db tûzoltási csoport, fõváros
1 db ugrópárna, fõváros
1 db búvárszer, fõváros
2 db tömlõszállító, fõváros
2 db légzõbázis, fõváros
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
230/2006. (XI. 20.) KE
határozata
rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba
helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjára
tekintettel, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 59. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére dr. Havasi Zoltán rendõr dandártábornok szolgálati
viszonyát 2006. október 5-én megszüntetem, egyben a
Hszt. 182. §-ának (1) bekezdése alapján 2006. október 6-i
hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. november 3.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. november 6.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/5022/2006.

A Kormány határozatai
A Kormány
1108/2006. (XI. 20.) Korm.
határozata
a 2007-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag
támogatott hallgatói létszámkeretrõl
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 101. §-a (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazása alapján
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1. a 2007-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve
egységes, osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – a katonai és rendvédelmi
felsõoktatást bele nem értve – 56 000 fõben határozza meg
az alábbiak szerint:
a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ
hallgatók létszáma
12 500 fõ
b) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
39 450 fõ
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
1 900 fõ
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
4 800 fõ
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma
6 000 fõ
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma
4 600 fõ
jogi és igazgatási képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
500 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
9 200 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési
területre felvehetõ hallgatók száma
2 000 fõ
pedagógusképzés képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
2 000 fõ
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
500 fõ
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
3 300 fõ
természettudomány képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
3 900 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
450 fõ
mûvészközvetítés képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
300 fõ
c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ
hallgatók létszáma
3 250 fõ
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
100 fõ
jogi és igazgatási képzési területre
felvehetõ hallgatók száma
1 200 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
200 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési
területre felvehetõ hallgatók száma
1 500 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
250 fõ
d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám része-

2006/141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ként – a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet
foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell
biztosítani,
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos
e) hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani;
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos
2. a 2007-ben államilag támogatott mesterképzésre és
kiegészítõ alapképzésre felvehetõ hallgatók létszámát – tekintettel a 2004-ben indult kísérleti alapképzésekre –
300 fõben határozza meg, azzal, hogy ebbõl az informatika
képzési területre felvehetõ hallgatók száma legalább 30 fõ;
3. a 2007-ben államilag támogatott doktori képzésre
felvehetõ hallgatók létszámát 1000 fõben határozza meg
azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ hallgatók létszáma legfeljebb 360 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a mûvészetek tudományterületekre
felvehetõ hallgatók létszáma legalább 640 fõ lehet;
4. az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés
esetében a ponthatárok megállapításának függvényében,
továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ mindösszesen 600 fõre tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy,
hogy az összlétszám nem léphetõ túl; a felsõfokú szakképzésre biztosított létszám nem csoportosítható át;
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos
5. felhívja az oktatási és kulturális minisztert, hogy a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 162. §
(2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a
2008. és a 2009. évi létszámkeretre vonatkozó döntést
olyan módon készítse elõ, hogy az új belépõ létszámkeretnek és a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, a
középiskolák utolsó évfolyamaira járó tanulóknak az aránya érje el a 2005-ben megállapított államilag finanszírozott hallgatói létszámkeretnek és a 2005-ben nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, a középiskolák utolsó
évfolyamaira járó tanulók arányát.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos
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A Kormány
1109/2006. (XI. 20.) Korm.
határozata
a helyi önkormányzatok 2007. évi új címzett
támogatásáról
A Kormány
1. felkéri a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost
és az érintett minisztereket, hogy a helyi önkormányzatok
címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi
LXXXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt célok lehetõség szerinti teljes körét az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban jelenítse meg;
Felelõs:

fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
egészségügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
2. felkéri a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost és az érintett minisztereket, hogy az önkormányzatok által benyújtott – és különösen az ágazati minisztériumok 2006. június 22-éig meghozott szakmai rangsorolásában szereplõ – 2007. évi címzett beruházási koncepciók közül határozza meg azon projekteket, amelyek
szerepeltethetõk az Operatív Programokhoz kapcsolódó, azok végrehajtására vonatkozó, két vagy több évre
szóló részletes programozási és végrehajtási dokumentumban, az Akciótervekben;
Felelõs:

fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
egészségügyi miniszter
oktatási és kulturális miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: az Akciótervek kidolgozásával
folyamatosan

3. felkéri a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost,
hogy adjon tájékoztatást a Kormány részére azon címzett
beruházási koncepciókról, amelyek szerepeltethetõk Központi Projektként az Operatív Programokhoz kapcsolódó
Akciótervekben.
Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
Határidõ: az Akciótervek elfogadásával egyidejûleg

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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A külügyminiszter
határozatai
A külügyminiszter
24/2006. (XI. 20.) KüM
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya közötti, Rómában,
2003. május 21-én aláírt tudományos kutatás
és a technológiai fejlesztés területén megvalósítandó
együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl
és kötelezõ hatályának elismerésérõl szóló
170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak
hatálybalépésérõl
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József (1014 Budapest, Anna u. 1.) által a Magyarországi
Kisebbségek Pártja képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen az annak közzétételét követõ 15 napon
belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)
lehet kifogást benyújtani.

Indokolás
I.

A 170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2005. szeptember 1-jei számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, Rómában, 2003. május 21-én aláírt, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés területén megvalósítandó együttmûködésrõl szóló megállapodás
16. cikke szerint a Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételének idõpontjában lép hatályba.
A Megállapodás 16. cikke szerinti értesítés kézhezvételére 2006. szeptember 15-én került sor.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 170/2005.
(IX. 1.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya közötti, Rómában, 2003. május
3-án aláírt, a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttmûködésrõl szóló
170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2–3. §-ai 2006. szeptember 15-én hatályba léptek.
Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
563/2006. (XI. 13.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a
(3) bekezdésnek b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
Száva Vince (1074 Budapest, Dohány u. 94.) és dr. Gyury

Száva Vince 2005. november 15-én nyújtotta be országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének
mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ
kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságban
a büntetõügyekben eljáró elsõfokú bíróságok ítéletüket
megelõzõen a vádlott kérésére a bûnösség vagy ártatlanság kérdésében hat természetes személybõl álló esküdtszék döntését kikérje, amely döntés kötelezõ az ítélkezõ
bíróra?”
Az Országos Választási Bizottság 40/2005. (XII. 1.)
OVB határozatával az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadta. Az Alkotmánybíróság az OVB
határozata ellen benyújtott kifogás nyomán meghozta
40/2006. (IX. 27.) AB határozatát, amellyel az OVB döntését megsemmisítette és a testületet új eljárás lefolytatására kötelezte.
Az új eljárásban a népszavazásra feltenni kívánt kérdéssel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy annak tartalma ellentétes a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 45. §-ának (1) bekezdésében és
46. §-ának (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakkal.
A kérdés ugyanis arra irányul, hogy a bûnösség kérdésének megállapításában, amely a büntetõeljárás központi
eleme, kizárólag csak laikusokból álló testület – esküdtszék – döntsön. A bíróságot ez a döntés kötné határozata
meghozatalánál, miközben az érdemi döntés meghozatalából kizárná a hivatásos bírákat.
Így a bûnösséget megállapító érdemi döntés meghozatala nem az Alkotmány 46. § (3) bekezdése alapján hivatásos
bírákat is magában foglaló bíróság feladata volna, ami ellentétes az Alkotmány 45. § (1) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint az igazságszolgáltatást kizárólag az ott
meghatározott bíróságok gyakorolják.
A fenti ellentétek miatt az eredményes népszavazás
az Alkotmány olyan irányú módosítására kötelezné az
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Országgyûlést, amely kizárhatóvá tenné a hivatásos bíráskodást a büntetõeljárások során a bûnösség megállapításának kérdésében. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben azonban választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye, ezért az Országos Választási
Bizottság az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról
döntött.

II.
A határozat az Alkotmány 45. §-ának (1) bekezdésén,
46. §-ának (1) és (3) bekezdésein, 57. §-ának (1) bekezdésén, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 10. §-ának b) pontján,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke
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ívének mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés helyezze hatályon kívül a Budapest fõváros felszabadításánál elesett
szovjet katonák emlékének megörökítésérõl szóló, 1945.
évi IX. törvényt?”
Az Országos Választási Bizottság 313/2006. (VII. 24.)
OVB határozatával az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadta. Az Alkotmánybíróság az OVB
határozata ellen benyújtott kifogás nyomán meghozta
41/2006. (IX. 27.) AB határozatát, amellyel az OVB döntését megsemmisítette és a testületet új eljárás lefolytatására kötelezte.
Az Alkotmánybíróság határozatainak kötelezõ jellegére,
továbbá a jogorvoslatra, illetõleg a jogorvoslatot elbíráló
szerv döntésének a megismételt eljárásban az eljáró szervet
kötõ jellegét meghatározó általános eljárásjogi elvekre is tekintettel az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak az
Országos Választási Bizottságot kötik. Ezért az Országos
Választási Bizottság tudomásul véve az Alkotmánybíróság
határozatának rendelkezõ részét és indokolását, – jóllehet a
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal való összefüggéseket
eltérõen értékeli – az aláírásgyûjtõ ívet hitelesítette.

II.
Az Országos Választási Bizottság
564/2006. (XI. 13.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
124/A. §-a (3) bekezdésnek b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a dr. Szerdahelyi Szabolcs által a DEPORT
‘56 szervezet (1139 Budapest, Hajdú u. 46.) képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke

határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen az annak közzétételét követõ 15 napon
belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)
lehet kifogást benyújtani.

Az Országos Választási Bizottság
565/2006. (XI. 13.) OVB
határozata

Indokolás

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
131/A. §-ának b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
Becze Zoltán által az NSL Egyesület a szabad és biztonságos
autózásért szervezet (1094 Budapest, Páva u. 8.) képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ
ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következõ

I.

határozatot:

Dr. Szerdahelyi Szabolcs 2006. június 23-án nyújtotta
be országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.
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A határozat ellen az annak közzétételét követõ 15 napon
belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.) lehet kifogást benyújtani.
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Ve. 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Indokolás
I.
Becze Zoltán 2006. február 1-jén országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta
be az Országos Választási Bizottsághoz, amelyen a következõ szerepelt:
„Egyetértek azzal, hogy Magyarországon, az autópályákon töröljék el a maximális sebesség korlátozását.”
Az Országos Választási Bizottság 64/2006. (II. 23.) OVB
határozatával az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az Alkotmánybíróság az OVB határozata
ellen benyújtott kifogás nyomán meghozta 46/2006. (X. 5.)
AB határozatát, amellyel az OVB döntését megsemmisítette
és a testületet új eljárás lefolytatására kötelezte.
A megismételt eljárásban az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben
meghatározott formai, valamint az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatára figyelemmel a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget
tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény 2. §-án és 18. §-ának a) pontján, a

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye
a 2006. december 1-je és december 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a arra
kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy az
üzemanyagárat – az elõzõ évben nagy forgalmat bonyolító
belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott árak
figyelembevételével – tegye közzé.
Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben
szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Ólmozatlan motorbenzinek:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin

262 Ft/l
272 Ft/l

Gázolaj

271 Ft/l

Keverék

280 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407
06.3606 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

