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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 jelölé-
sérõl 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:

I Scope and Operation

Article 1

1. Legal provisions of a Contracting State which
require articles of precious metals to be assayed by an

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.

Article 4

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
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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

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.

Article 8

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

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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 Convention1

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

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, Nor-
way, 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.

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.

1.4. Fineness
The fineness is the content of the named precious metals

measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.

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 of fineness applied under the
Convention**

for platinum: 999, 950, 900, 850
for gold: 999, 916, 750, 585, 375
[for palladium: 999, 950, 500]*
for silver: 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.

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

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.

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.

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.

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:

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”.

Appendix II

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 nemzetkö-
zi kereskedelmét elõsegítsék, és ugyanakkor a fenti tár-
gyak 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 elõ-
írják, hogy a nemesfémtárgyakat egy erre jogosult szerv
vizsgálja és jelölje meg hivatalos jelével, amely igazolja,
hogy kielégítõen megvizsgálták azokat, vagy amelyek elõ-
írják, hogy ezeket a tárgyakon tüntessék fel a megbízót, a
nemesfém fajtáját vagy a finomsági fokot, akkor tekinten-
dõk úgy, hogy betartották azokat egy másik szerzõdõ ál-
lam 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-

10352 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/141. szám



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 ál-
lam számára sem, hogy olyan nemesfémtárgyak importját
vagy értékesítését engedélyezze, amelyek nem érik el a sa-
ját 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 meg-
jelölt tárgyak importját vagy értékesítését engedélyezze.

2. cikk

A jelen egyezmény alkalmazásában „nemesfémtár-
gyak” alatt az 1. mellékletben meghatározott, ezüstbõl,
aranyból, platinából vagy azok ötvözetébõl készült tár-
gyak értendõk.

3. cikk

1. Az 1. cikkben elõírtak teljesülése érdekében a ne-
mesfémtárgyakat:

a) be kell nyújtani az 5. cikk alapján kijelölt, vizsgálat-
ra jogosult nemesfémvizsgáló intézetnek;

b) az erre jogosult nemesfémvizsgáló intézetnek az
I. és II. mellékletben meghatározott szabályokkal és eljárá-
sokkal 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 alkalmaz-
hatók az olyan nemesfémtárgyakra, amelyeken a II. mel-
lékletben foglalt jelölést követõen ezek a jelölések bárme-
lyike megsérült vagy azonosíthatatlanná vált.

4. cikk

A szerzõdõ államok nem kötelesek az 1. cikk 1. és 2. be-
kezdésének rendelkezéseit a 3. cikkben ismertetett módon
ellenõrzött és megjelölt azon nemesfémtárgyakra alkal-
mazni, amelyeket – a vizsgálatra jogosult nemesfémvizs-
gáló 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 terüle-
tén kizárólagos felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a
nemesfémtárgyaknak a jelen egyezményben elõírt vizsgá-

latát elvégezze, valamint az általa kijelölt nemesfémvizs-
gáló intézet jelölését és a Közös Ellenõrzõ Jelet alkal-
mazza.

2. Mindegyik szerzõdõ állam tájékoztatja a letétemé-
nyest az általa kijelölt, vizsgálatra jogosult nemesfémvizs-
gáló intézetrõl és a nemesfémvizsgáló intézet által alkal-
mazott jelekrõl, valamint arról, ha egy korábban kijelölt
nemesfémvizsgáló intézet felhatalmazását visszavonják.
A letéteményes azonnal értesíti errõl az összes többi szer-
zõdõ államot.

6. cikk

A jelen egyezmény rendelkezései nem akadályozzák
meg a szerzõdõ államot abban, hogy ellenõrzõ vizsgálato-
kat 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.

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 szerzõ-
dõ államok nemzeti fémjeleként jegyezzék be. A letétemé-
nyes akkor is megteszi ezt, ha olyan szerzõdõ államról van
szó, amelynek vonatkozásában a jelen egyezmény egy ké-
sõbbi idõpontban lép hatályba, illetve ha ez után csatlako-
zó 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 egyez-
ményben elõírt Közös Ellenõrzõ Jel vagy az 5. cikk 2. be-
kezdése szerint bejelentett vizsgálatra jogosult nemesfém-
vizsgáló intézetek jeleinek hamisítását vagy szabálytalan
használatát, valamint a nemesfémtárgy engedély nélküli
átalakítását, illetve a finomsági jelnek vagy a felelõsség-
jelnek 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 vizsgá-
latra jogosult nemesfémvizsgáló intézetek jeleinek hami-
sítására vagy szabálytalan használatára vagy a nemesfém-
tárgy engedély nélküli átalakítására, illetve a finomsági
jelnek vagy a felelõsségjelnek a Közös Ellenõrzõ Jel alkal-
mazásának bevezetése után történõ átalakítására vagy ki-
törlésére, minden szerzõdõ állam vállalja, hogy ezen jog-
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szabályok alapján eljárást indít. Vonatkozik ez azon ese-
tekre 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 inté-
zete 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 tájékoztatá-
sa mellett. Ilyen esetben az elnök az értesítés kézhezvéte-
létõl 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 lehetõ-
séget biztosított a felek számára, hogy meghallgassák
õket – javaslatokat tesz a szükséges megfelelõ intézke-
désre.

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 nemesfém-
vizsgáló intézet által megjelölt, a területére érkezõ nemes-
fémtárgyakra, ideértve azt a jogot, hogy az ilyen tárgyak
átvételét ideiglenesen megtagadja. Az ilyen intézkedések-
rõl azonnal értesíteni kell az összes szerzõdõ államot, és
ezeket az intézkedéseket az Állandó Bizottság köteles
rendszeresen ellenõrizni.

4. Ha bizonyíték merül fel arra, hogy a Közös Ellenõr-
zõ Jelet ismételten és súlyosan jogellenesen alkalmazzák,
az importáló szerzõdõ állam ideiglenesen megtagadhatja
az érintett nemesfémvizsgáló intézet fémjelét viselõ tár-
gyak elfogadását függetlenül attól, hogy a jelen egyez-
ménnyel összhangban ellenõrizték vagy jelölték-e azokat.
Ilyen esetben az importáló szerzõdõ állam azonnal tájé-
koztatja az összes többi szerzõdõ államot, az Állandó Bi-
zottság pedig egy hónapon belül összeül a kérdés megtár-
gyalása érdekében.

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.

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 alkal-
mazásának biztosítására vonatkozó intézkedések figye-
lemmel kísérése;

a jelzések megfelelõ védelmének elõsegítése a hamisí-
tás és szabálytalan használat elkerülése érdekében;

javaslatok benyújtása a 9. cikk 2. bekezdésének rendel-
kezései alapján eléutalt ügyek esetén, illetve az Állandó
Bizottságnak benyújtott, a jelen egyezmény gyakorlati al-
kalmazásából származó viták rendezésére;

annak vizsgálata, hogy a jelen egyezményhez csatla-
kozni szándékozó ország által tett intézkedések megfelel-
nek-e az egyezményben foglalt feltételeknek, és errõl be-
számoló jelentés készítése a szerzõdõ államok által történõ
mérlegelésre.

3. Az Állandó Bizottság elfogadja az ülésein betartan-
dó eljárási szabályokat, ideértve az ülések összehívására
vonatkozó szabályokat. A Bizottság legalább évente egy-
szer összeül. Az elsõ ülést a letéteményes hívja össze a je-
len egyezmény hatálybalépésétõl számított legkésõbb hat
hónapon belül.

4. Az Állandó Bizottság a jelen egyezmény végrehajtá-
sára vonatkozó bármely kérdésben tehet ajánlást, illetve
javasolhatja a jelen egyezmény vagy annak mellékletei
módosítását. Ezeket az ajánlásokat vagy javaslatokat a le-
téteményesnek kell benyújtani, amely tájékoztatja vala-
mennyi szerzõdõ államot.

11. cikk

1. Az Állandó Bizottságtól az egyezmény mellékletei-
nek módosítására vonatkozóan kapott javaslat esetén a le-
téteményes 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 alkotmá-
nyos követelményeknek.

2. Ha az egyik szerzõdõ állam kormányától az 1. bekez-
désben említett határidõn belül nem érkezik elutasító vá-
lasz, a mellékletek módosítása ezen határidõtõl számított
hat hónapon belül hatályba lép, kivéve, ha a módosítás
annak hatálybalépésére késõbbi idõpontot ír elõ, és felté-
ve, hogy az 1. bekezdésben említett elfogadási feltételek
teljesültek. A letéteményes valamennyi szerzõdõ államot
tájékoztatja a hatálybalépésrõl és annak aktuális idõpont-
járól.

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 be-
nyújtásának idõpontjától számított három hónapon belül
az egyik szerzõdõ állam azt kéri, hogy tárgyalásokat kezd-
jenek a javaslatról, a letéteményes intézkedik a tárgyalá-
sok 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, ki-
véve, ha a módosítás másik idõpontot ír elõ. Az elfogadás-
ról szóló okmányokat a letéteményesnél kell letétbe he-
lyezni, amely tájékoztatja az összes szerzõdõ államot.

IV. Záró rendelkezések

12. cikk

1. A jelen egyezményhez az Egyesült Nemzetek, az
erre szakosodott hivatalok, illetve a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség bármelyik tagállama vagy a Nemzet-
közi Bíróság alapokmányát aláíró és a jelen egyezmény
követelményeinek teljesítéséhez szükséges, a nemesfém-
tárgyak vizsgálatára és jelölésére vonatkozó intézkedése-
ket 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 ál-
lamot értesít. A csatlakozás a letétbe helyezés után 3 hó-
nappal lép hatályba.

13. cikk

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

14. cikk

1. Az egyezményt aláíró vagy az egyezményhez csatla-
kozó állam kormánya ratifikációs vagy csatlakozási okmá-
nya letétbe helyezésekor vagy ezt követõen bármikor írás-
ban bejelentheti a letéteményesnek, hogy a jelen egyez-
mény a nyilatkozatban megjelölt valamennyi területre
vagy azok egy részére a felelõssége alá tartozó külsõ kap-

csolatok tekintetében érvényes. A letéteményes minden
ilyen nyilatkozatot eljuttat az összes többi szerzõdõ állam
kormányához.

2. Ha a nyilatkozat a ratifikációs vagy csatlakozási ok-
mány letétbe helyezésének idõpontjában történt, a jelen
egyezmény a fenti területek tekintetében ugyanazon a na-
pon lép hatályba, amelyen az egyezmény a nyilatkozatot
tevõ állam tekintetében. Minden egyéb esetben az egyez-
mény a fenti területek tekintetében az azt követõ idõpont-
tól 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 há-
rom hónappal korábban írásbeli felmondást küld a letéte-
ményesnek, amely az összes többi szerzõdõ államot érte-
síti.

15. cikk

Bármelyik szerzõdõ állam visszaléphet a jelen egyez-
ménytõl, ha tizenkét hónappal korábban írásban bejelenti
ezt a letéteményesnek, amely az összes szerzõdõ államot
értesíti, vagy ha a szerzõdõ államok megállapodása szerin-
ti egyéb feltételeket teljesíti. Mindegyik szerzõdõ állam
vállalja, hogy az egyezménytõl való visszalépése esetén a
visszalépés után megszünteti a Közös Ellenõrzõ Jel bármi-
lyen 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 letét-
behelyezésétõl számított négy hónapon belül lép hatályba.
Minden egyéb olyan aláíró állam esetében, amely ratifiká-
ciós 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 alul-
írottak megfelelõ felhatalmazásuk birtokában aláírták a je-
len egyezményt.

Készült Bécsben, 1972. november 15-én, egy angol és
egy francia nyelvû példányban, amelyek szövege egyönte-
tûen hiteles, Svédország kormányánál kerül letétbe, amely
hitelesített másolatokat küld az összes többi aláíró és csat-
lakozó 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 meghatá-

rozások 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 ne-

mesfémekbõl vagy azok ötvözetébõl készült ékszer,
aranymûves termék, ezüstmûves termék és órás termék
bármely eleme, illetve bármilyen egyéb ezek kombináció-
jából készült tárgy.

1.4. Finomság
A finomság a nemesfémtárgyban lévõ, az ötvözet töme-

ge alapján ezredrészekben mért nemesfémtartalmat jelöli.

1.5. Finomsági fok
A finomsági fok a nemesfémtárgyban lévõ, az ötvözet

tömege alapján ezredrészekben mért nemesfémek minimá-
lis mennyisége.

1.6. Nemesfémbevonat/lemezbevonat
A nemesfémbevonat vagy -lemezbevonat olyan nemes-

fémbõl vagy nemesfémötvözetbõl álló réteg, amelyet a
nemesfémtárgy egészén vagy egy részén alkalmaznak
például kémiai, elektrokémiai, mechanikai vagy fizikai el-
járással.

1.7. Nem nemesfémek
Nem nemesfém minden fém a platina, az arany, [a pallá-

dium]* és az ezüst kivételével.

* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után ér-
vényes.

2. Mûszaki elõírások

2.1. Az egyezmény nem érvényes:
a) az olyan ötvözetekbõl készült tárgyakra, amelyek fi-

nomsága 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 fel-
használása 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, leme-

zek, 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 fo-
kok**

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 kü-

lön szabályokat az Állandó Bizottság határozza meg.

2.4. Forraszanyag használata
2.4.1. Forraszanyag csak összeillesztési céllal használ-

ható. Elvileg a forraszanyag finomsági foka meg kell
egyezzen a tárgy finomsági fokával.

2.4.2. A fenti elvtõl a gyakorlatban alkalmazott kivéte-
leket 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 al-

katrészeket 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 ér-
vényes.

** Lásd az egyezmény 1. cikkének 2. bekezdését.
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b) késpengék, valamint sörnyitók és dugóhúzók és ha-
sonló tárgyak olyan alkatrészei, amelyekhez a nemesfé-
mek 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 nemes-

fém alkatrészeknek a nemesfémrészekhez történõ illeszté-
sére vonatkozó szabályokat az Állandó Bizottság határoz-
za meg.

2.5.3. Ha megvalósítható, a nem nemesfém alkatré-
szekbe 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 kar-
órák mozgatószerkezeteire. A nem nemesfém nem hasz-
nálható megerõsítésre, mérésre vagy töltésre.

2.6. Nemfémes anyagok használata
A nemfémes anyagok használata megengedett, ha azok

egyértelmûen megkülönböztethetõk a nemesfémtõl, borí-
tásuk vagy színezésük nem olyan, hogy nemesfémre emlé-
keztessen 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 Bizott-
ság 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”) megvizs-
gálja, hogy a számára a Közös Ellenõrzõ Jellel történõ
megjelölés céljából benyújtott nemesfémtárgyak megfe-
lelnek-e az egyezmény I. mellékletében foglalt feltéte-
leknek.

1.1. Ha egy nemesfémtárgynál a nemesfémvizsgáló in-
tézet megállapítja, hogy a tárgy minden részére vonatko-
zóan megfelel a jelen egyezmény I. mellékletében foglalt
rendelkezéseknek, a nemesfémvizsgáló intézet kérelem
esetén a saját hivatal jelével és a Közös Ellenõrzõ Jellel

látja el a nemesfémtárgyat. A Közös Ellenõrzõ Jel alkal-
mazása esetén a nemesfémvizsgáló intézet – a nemesfém-
tárgy kiadása elõtt – gondoskodik arról, hogy a nemesfém-
tárgy jelölése maradéktalanul megfeleljen az alábbi bekez-
dések rendelkezéseinek.

2. Vizsgálati módszerek
A nemesfémvizsgáló intézet az I. függelékben felsorolt

jóváhagyott vizsgálati módszereket alkalmazza a nemes-
fémtárgyak 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 elemzés-

nél úgy kell meghatározni, hogy azok elegendõek legye-
nek a tétel homogenitásának megállapításához és annak
biztosításához, hogy a tételben ellenõrzött valamennyi
tárgy valamennyi alkatrésze megfeleljen az elõírt finomsá-
gi foknak. A mintavételi irányelveket az Állandó Bizott-
ság határozza meg.

4. Jelölés
Az I. mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelõ ne-

mesfémtárgyakon legalább az alábbi jeleknek kell len-
niük:

a) a 4.2. bekezdésben ismertetett bejegyzett felelõsség-
jel;

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 nemesfémvizs-

gáló intézet üti be.
Az a) és d) pont alatti hitelesítõ jelek alkalmazása a ne-

mesfémtárgyon beütéssel, öntéssel vagy gravírozással tör-
ténik.

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 intézeté-
nek hivatalos nyilvántartásába jegyzik be, amelynek terü-
letén 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 körül-
vett, körvonalazott háttérbõl az alábbiak szerint:

4.3.1. Az Állandó Bizottság listájában szereplõ bárme-
lyik ettõl eltérõ finomsági fok is ábrázolható.

4.3.2. A Közös Ellenõrzõ Jel elfogadott méreteit a
2. függelék tartalmazza. A listát az Állandó Bizottság mó-
dosíthatja.

4.4. Ugyanannak a nemesfémnek egynél több ötvöze-
tébõl álló nemesfémtárgyak

Ha egy nemesfémtárgy ugyanannak a nemesfémnek kü-
lönbözõ ötvözeteibõl áll, az adott nemesfémtárgyban je-
lenlévõ 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 megvalósít-
ható, a Közös Ellenõrzõ Jelet a kisebb részeken is alkal-
mazni kell.

4.6. Különbözõ nemesfémötvözetekbõl álló nemes-
fémtárgyak

4.6.1. Ha egy nemesfémtárgy különbözõ nemesfémöt-
vözetekbõl áll, és az egyes ötvözetek színe és elhatárolha-
tósága egyértelmûen felismerhetõ, a 4/a), b), c) és d) be-
kezdésben említett jeleket az egyik nemesfémötvözeten, a
megfelelõ Közös Ellenõrzõ Jelet, pedig az összes ötvöze-
ten kell alkalmazni.

4.6.2. Ha egy nemesfémtárgy különbözõ nemesfémöt-
vözetekbõl áll, és az egyes ötvözetek színe és elhatárolha-
tósága nem ismerhetõ fel egyértelmûen, a 4/a), b), c) és
d) bekezdésben említett jeleket a legkevésbé értékes
nemesfémen kell alkalmazni. Az értékesebb nemesfémek-
re vonatkozó Közös Ellenõrzõ Jel nem alkalmazható.

4.6.3. A fenti szabályok alól az Állandó Bizottság hatá-
rozhat meg technikai okok miatt indokolt kivételeket.

* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után ér-
vényes.

I. Függelék

Elemzési módszerek és egyéb vizsgálati módszerek

A Közös Ellenõrzõ Jellel történõ megjelölés céljából
benyújtott nemesfémtárgyak vizsgálata a következõ két lé-
pésbõl áll:

1. a tétel homogenitásának értékelése, és
2. az ötvözet finomságának meghatározása.

1. A tétel homogenitása az egyik alábbi vizsgálati mód-
szerekkel határozható meg:

a) karcvizsgálat;
b) röntgenspektroszkópos vizsgálat; és
c) a tételbõl hántolással, több helyrõl vett minta elem-

zése.

2. A nemesfémtárgy finomsága valamelyik alábbi jó-
váhagyott elemzési módszerrel határozható meg:

Platina: A diammónium-hexakloroplatinát kicsa-
patása utáni gravimetriai módszer
(EN 31210/ISO 11210: 1995 dokumen-
tum)
Gravimetriai módszer a higany-klorid
csökkentése révén (EN 31489/ISO 11489:
1995 dokumentum)
Spektrometriai módszer/ICP oldat
(pr EN 31494/ISO/DIS 11494 dokumen-
tum)
Atomabszorpció (ISO/WD 11492 doku-
mentum)

Arany: Tûzi vizsgálat (EN 31426/ISO 11426:
1997 dokumentum)
Spektrometriai módszer/ICP oldat
(ISO/WD 11493 dokumentum)

[Palládium: Gravimetriai meghatározás dimetil-
glioximmal (EN 31490/ISO 11490: 1995
dokumentum)
Spektrometriai módszer/ICP oldat
(EN 31495/ISO/DIS 11495 dokumen-
tum)]*

Ezüst: Volumetrikus (potenciometrikus) mód-
szer kálium-bromid felhasználásával
(EN 31427/ISO 11427: 1993 dokumen-
tum**)
Volumetrikus (potenciometrikus) módszer
nátrium-klorid vagy kálium-bromid fel-
használásával (ISO 13756: 1997 doku-
mentum)

* Csak az egyezmény 2. cikke módosításának hatálybalépése után érvé-
nyes.

** Az 1:1994 technikai helyesbítés alapján: „4.2. pont: Kálium-bromid,
oldat, c(KBr) = 0,1 mol/l”.
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II. Függelék

A Közös Ellenõrzõ Jelek méretei

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 ér-
vényes.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hite-
lesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló
145/2004. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdé-
se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nemesfémtárgyak vizsgálatát, hitelesítését és a
nemesfémtartalom tanúsítását, továbbá a 3. § (3) bekezdé-
se szerinti Egyezményben elõírt vizsgálatokat és a Közös
Ellenõrzõ Jellel történõ fémjelzést a Magyar Köztársaság
területén kizárólagosan a Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végzi.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

224/2006. (XI. 20.) Korm.

rendelete

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 alap-
ján – a Tny. 62. §-ának (4) bekezdésében foglaltak végre-
hajtására – a következõket rendeli el:

1. §

(1) 2007. január 1-jétõl 4 százalékkal kell emelni a
2007. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított öreg-
ségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korenged-
ményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet foly-
tatók nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat is), rokkantsági
nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, özvegyi és szü-
lõi nyugdíjat, árvaellátást, valamint baleseti hozzátartozói
nyugellátásokat.

(2) Ha egy személy részére egyidejûleg több jogcímen
folyósítanak nyugellátást, akkor a nyugellátásokat kü-
lön-külön kell 4 százalékkal emelni.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint kell emelni a mezõgaz-
dasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özve-
gyi járadékot, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti
tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és öz-
vegyi járadékát is.

(4) Az emelést a 2007. január havi ellátásnak
a) a nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézke-

désekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállá-
sért elnevezésû pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg
egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésérõl szóló
1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-ki-
egészítés helyébe lépõ pótlék
nélküli összegére kell végrehajtani.

2. §

Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jo-
gosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megál-
lapított emelés illeti meg.

3. §

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

4. §

(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 megál-
lapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintõ válto-
zás 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 folyó-
sításra.

5. §

(1) A 2007. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapí-
tott baleseti járadékot 2007. január 1-jétõl 4 százalékkal
kell emelni.

(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkant-
sági 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 Nyugdíjbiztosí-
tási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,
b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öreg-

ségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet szerint az elõadómûvészek részére megállapított
öregségi nyugdíjak,

c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkakép-
telenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági szakszö-
vetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelen-
ségi és özvegyi járadéka,

d) a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszol-
gálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló
209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerint megállapított
öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék
emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetõ-
leg elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezé-
sei az irányadók.

7. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 11. §-a he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A 2006. december 31-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ öregségi

teljes nyugdíj legkisebb összege [Tny. 12. § (3) bekezdé-
se] 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 rokkant-
sági nyugdíj legkisebb összege [Tny. 29. § (6) bekezdés] a
III. rokkantsági csoportban havi 26 830 forint, a II. rok-
kantsági 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, bal-
eseti özvegyi nyugdíj 2007. január 1-jétõl havi 59 110 fo-
rint összeghatárig folyósítható együtt.”

11. §

A TnyR. 64/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„64/D. § A 2006. december 31-ét követõ, de 2008. ja-
nuár 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ
árvaellátás legkisebb összege [Tny. 56. § (4) bekezdése]
havi 22 780 forint.”

12. §

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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A Kormány
225/2006. (XI. 20.) Korm.

rendelete

a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
emelésérõl

1.  §

(1) 2007. ja nu ár 1-jé tõl a 2007. ja nu ár 1-je elõt ti idõ -
pont tól meg ál la pí tott és a nyug díj fo lyó sí tó szer vek, va -
la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár igaz ga tó sá gai ál tal fo -
lyó sí tott nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
havi össze ge a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint
emel ke dik.

(2) 4 szá za lék kal kell emel ni
a) az át me ne ti já ra dék össze gét;
b) a havi 80 490 fo rin tot el nem érõ egész ség ká ro so dá si 

já ra dék össze gét az zal, hogy az egész ség ká ro so dá si já ra -
dék havi össze ge az eme lés sel együt te sen sem ha lad hat ja
meg a havi 80 490 fo rin tot.

(3) A va kok sze mé lyi já ra dé kát havi 13 660 fo rint ra kell
emel ni.

(4) A nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok kö zül
a) a rok kant sá gi já ra dék össze gét havi 1160 fo rint tal,
b) a rend sze res szo ci á lis já ra dék össze gét a 2007. de -

cem ber 31-ig a 62. élet évü ket be töl tõ sze mé lyek ese té ben
havi 1090 fo rint tal, egyéb ese tek ben havi 930 fo rint tal,

c) a köz pon ti szo ci á lis se gély össze gét havi 1090 fo -
rint tal
kell emel ni.

2.  §

2007. ja nu ár 1-jé tõl a há zas tár si pót lék és a há zas tár si
pót lék hoz járó ki egé szí tés havi együt tes össze ge 18 270
fo rint, a há zas társ után járó jö ve de lem pót lék havi össze ge
12 590 fo rint.

3.  §

Az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dé -
sek kel, va la mint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel össze -
füg gés ben járó eme lés össze gét, to váb bá az egyes nyug dí -
jak fe lül vizs gá la tá ról, ille tõ leg egyes nyug díj-ki egé szí té -
sek meg szün te té sé rõl  szóló 1991. évi XII. tör vény alap ján
meg szün te tett nyug díj-ki egé szí tés he lyé be lé pett pót lék
össze gét 2007. ja nu ár 1-jé tõl ön ál ló an 4 szá za lék kal kell
nö vel ni.

4.  §

A 2006. de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont tól meg ál la pí -
tás ra ke rü lõ

a) rok kant sá gi já ra dék össze ge havi 30 130 fo rint,
b) rend sze res szo ci á lis já ra dék össze ge havi 24 270 fo -

rint.

5.  §

Azt a sze mélyt, aki több nyug díj sze rû rend sze res szo -
ciális el lá tás ban ré sze sül, az e ren de let ben meg ha tá ro zott
eme lé sek el lá tá son ként kü lön-kü lön is meg il le tik.

6.  §

(1) Az 1.  § (2) és (4) be kez dé se sze rint meg emelt nyug -
díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok fe de ze tét a köz pon ti 
költ ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.

(2) Az össze gek át uta lá sá nak, ille tõ leg el szá mo lá sá nak
mód já ról és idõ pont já ról a Pénz ügy mi nisz té ri um, az
 Országos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, va la mint a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg ál la po dást köt.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. A ja -
nu ár hó nap ra járó el lá tást az érin tet tek szá má ra már emelt
összeg ben kell fo lyó sí ta ni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem ze ti
helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té sé rõl  szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let

a) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek da) és dc) al pont já ban, va la -
mint 4.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„121 440 Ft-ot” szö veg rész he lyé be a „126 300 Ft-ot”,

b) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„121 440 Ft” szö veg rész he lyé be a „126 300 Ft”,

c) 4.  §-a (2) be kez dé sé ben a „60 720 Ft-ot” szö veg rész
he lyé be a „63 150 Ft-ot”
szö veg rész lép.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí tott
nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lé kot a (2) be kez dés
sze rint mó do sí tott összeg ha tá rok ala pul vé te lé vel meg kell
emel ni. Az eme lést – a nyug dí jak kor rek ci ós célú eme lé sé -
rõl  szóló 2005. évi CLXXIII. tör vény 6.  §-a (2) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá val – a nyug el lá tá sok, va la mint a nyug díj -
sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok 2007. ja nu ár 1-jé tõl
meg emelt össze ge i nek figye lembe véte lével kell végre -
hajtani.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
226/2006. (XI. 20.) Korm.

rendelete

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról

és országos nyilvántartásáról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
132.  §-a (1) be kez dé sé nek f), j), il let ve m) pont já ban, to -
váb bá a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról 
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.)
162.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sa so rán
a) en ge dé lyes: az Szt. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és

c)–j) pont ja, il let ve (2) be kez dé se sze rin ti szo ci á lis szol -
gál ta tá so kat mû kö dé si en ge déllyel, il let ve a Gyvt.
15.  §-ának (2)–(3) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tó te vé -
keny sé get mû kö dé si en ge déllyel vég zõ szol gál ta tó, in téz -
mény, il let ve há ló zat; te lep hellyel ren del ke zõ szol gál ta tó,
in téz mény ese tén ön ál ló en ge dé lyes nek mi nõ sül az el lá tást 
nyúj tó szék hely és a te lep hely,

b) te lep hely: a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á -
lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek
en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Szmr.) 1.  §-ának j) pont já ban, il let ve a
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség 
en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Gymr.)
2.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott hely,

c) fenn tar tó: az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja,
il let ve a Gyvt. 5.  §-ának s) pont ja sze rin ti sze mély vagy
szer ve zet,

d) mû kö dést en ge dé lye zõ szerv: az Szt. 92/K.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, il let ve a Gyvt. 100.  §-ának (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szer vek,

e) fog lal koz ta tó: a szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye -
zé sé rõl és költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Szfr.)
1.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti in téz mé nyi vagy
kül sõ fog lal koz ta tó,

f) je len té si idõ pont: azon – a 11.  § (1) be kez dé se sze rin -
ti – idõ pont, amely re te kin tet tel az ada tot szol gál tat ni kell,

g) je len té si idõ szak: azon – a 11.  § (1) be kez dé se, il let -
ve a 11.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti – idõ szak,
amely re te kin tet tel az ada tot szol gál tat ni kell.

Ágazati azonosító

2.  §

(1) Az ága za ti azo no sí tó az en ge dé lyes egy sé ges azo no -
sí tó jele.

(2) Az ága za ti azo no sí tót a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv
a) tar tós bent la ká sos szo ci á lis in téz mény ese tén az elvi

mû kö dé si en ge dély ben,
b) az a) pont ban nem em lí tett eset ben a mû kö dé si en ge -

dély ben
tör té nõ fel tün te tés sel adja ki.

(3) Az ága za ti azo no sí tót en ge dély esen ként kell ki ad ni.
A te lep hely szá má ra ön ál ló ága za ti azo no sí tót kell ki ad ni.
Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tást
egy aránt nyúj tó en ge dé lyes nek egy ága za ti azo no sí tót kell
ki ad ni.

(4) Ha az en ge dé lyes szék he lyén el lá tást nem nyúj ta -
nak, a szék hely ré szé re a te lep hely elvi mû kö dé si en ge dé -
lyé nek, il let ve mû kö dé si en ge dé lyé nek ki adá sa so rán ön -
ál ló ága za ti azo no sí tót kell ki ad ni, és azt az en ge dé lyes va -
la mennyi te lep he lyé nek elvi mû kö dé si en ge dé lyé ben, mû -
kö dé si en ge dé lyé ben fel kell tün tet ni.

3.  §

(1) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az ága za ti azo no -
sí tót a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet tõl
(a továb biak ban: In té zet) a 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti el -
já rás so rán, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ada tok to váb -
bí tá sá val kéri meg.

(2) Az In té zet az ága za ti azo no sí tót a mû kö dést en ge dé -
lye zõ szerv ké rel mé nek be ér ke zé sét kö ve tõ há rom mun ka -
na pon be lül – a 2. szá mú mel lék let sze rint – kép zi és kül di
meg a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv nek.

(3) Az ága za ti azo no sí tó meg ké ré se és meg kül dé se
elekt ro ni kus úton, az en ge dé lye sek or szá gos nyil ván tar tá -
sá nak (a továb biak ban: or szá gos nyil ván tar tás) elekt ro ni -
kus rend sze rén ke resz tül tör té nik.

(4) Az ága za ti azo no sí tó
a) a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa, il let ve
b) a mû kö dés is mé telt en ge dé lye zé se – ide ért ve a ki zá -

ró lag idõ sza kos fé rõ he lye ket mû köd te tõ te lep hely is mé telt 
en ge dé lye zé sét, a fenn tar tó vál to zást, to váb bi szo ci á lis
szol gál ta tá sok, gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta -
tó te vé keny sé gek en ge dé lye zé sét, a sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó szék hely, il let ve a te lep hely el köl töz te té sét,
va la mint a te lep hely ön ál ló szol gál ta tó vá, in téz ménnyé
szer ve zé sét, il let ve ön ál ló szol gál ta tó, in téz mény te lep -
hellyé szer ve zé sét – 
ese tén sem mó do sít ha tó. A meg szûnt en ge dé lyes ága za ti
azo no sí tó ja má sik en ge dé lyes nek nem ad ha tó ki.
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4.  §

(1) Amennyi ben az en ge dé lyes már ren del ke zik ága za ti
azo no sí tó val, azt va la mennyi,

a) a mû kö dé si, il let ve fog lal koz ta tá si [Szfr. 2–6.  §] en -
ge dé lye zés sel, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás, il let ve az
Szfr. 8.  §-a sze rin ti szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás
igény lé sé vel kap cso la tos ügy ben a ha tó ság nak be nyúj tott,
az el já rást meg in dí tó ké rel men, il let ve a ha tó sá gi dön tés -
ben,

b) az e ren de let sze rin ti, il let ve más, sta tisz ti kai célú
adat szol gál ta tá son
fel kell tün tet ni.

(2) A te lep hely ága za ti azo no sí tó ját meg elõ zõ en a szék -
hely ága za ti azo no sí tó ját is fel kell tün tet ni.

Az országos nyilvántartás általános szabályai

5.  §

(1) Az or szá gos nyil ván tar tás ré sze
a) az Szt. 88/A.  §-ának (5) be kez dé se, il let ve a Gyvt.

137.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás (a továb -
biak ban együtt: in téz mé nyi nyil ván tar tás), va la mint

b) az Szt. 20/B.  §-a sze rin ti or szá gos je len té si és fé rõ -
hely fi gye lõ rend szer (a továb biak ban: or szá gos je len té si
rend szer).

(2) Az or szá gos nyil ván tar tás ada ta it az In té zet egy sé -
ges adat bá zis ban ke ze li.

(3) Az or szá gos nyil ván tar tás nem mi nõ sül ha tó sá gi
nyil ván tar tás nak.

6.  §

(1) Az en ge dé lyes az or szá gos nyil ván tar tás ba a mû kö -
dés en ge dé lye zé se kor a 9.  § sze rint tör té nõ adat rög zí tés sel
ke rül fel vé tel re.

(2) Az or szá gos nyil ván tar tás ból az en ge dé lyest tö röl ni
kell, ha

a) ide ig le nes vagy ha tá ro zott ide jû mû kö dé si en ge dé -
lye va la mennyi ál ta la nyúj tott szol gál ta tás ra le járt és új
mû kö dé si en ge délyt a ré szé re nem ad tak ki,

b) mû kö dé si en ge dé lyét va la mennyi ál ta la nyúj tott
szol gál ta tás ra vo nat ko zó an vissza von ták [Szmr. 16.  §
(1) be kez dés, il let ve Gymr. 10.  § (1) be kez dés].

(3) A tö rölt en ge dé lyes ter mé sze tes sze mély fenn tar tó -
já nak ne vét, szék he lyét, va la mint adó szá mát tö röl ni, az
egyéb ada to kat ar chi vál ni kell. A tör lést és az ar chi vá lást
az In té zet hajt ja vég re a mû kö dé si en ge dély le jár tát, il let ve 
a mû kö dé si en ge dély vissza vo ná sá ra vo nat ko zó ada tok
rög zí té sét kö ve tõ har minc mun ka na pon be lül.

7.  §

(1) Az or szá gos nyil ván tar tás ada tai – az adó szá mok
ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton bár ki szá má ra hoz zá fér -
he tõ ek.

(2) Ha a fenn tar tó kéri, a csa lá dok, il let ve a gyer me kek
át me ne ti ott ho na szék he lyé nek, te lep he lyé nek cí mét nem
le het köz zé ten ni.

(3) Az In té zet az or szá gos nyil ván tar tás ada ta it egye di
azo no sí tás ra al kal mas mó don, sta tisz ti kai cél ra át ad ja a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nak.

Intézményi nyilvántartás

8.  §

Az in téz mé nyi nyil ván tar tás en ge dély esen ként tar tal -
maz za

a) szo ci á lis szol gál ta tá sok ese tén a 3. szá mú mel lék let,
b) gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -

keny ség ese tén a 4. szá mú mel lék let
sze rin ti ada to kat.

9.  §

(1) Az elsõ fo kon el já ró mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az
in téz mé nyi nyil ván tar tás ada ta it az ál ta la köz vet le nül el ér -
he tõ nyil ván tar tás ban

a) a mû kö dé si en ge délyt ki adó, mó do sí tó, is mé tel ten
ki adó vagy vissza vo nó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ öt mun ka na pon be lül rög zí ti, ha a ha tá ro zat elsõ fo -
kon jog erõ re emel ke dett,

b) az ira tok hoz zá tör té nõ vissza ér ke zé sét kö ve tõ öt
mun ka na pon be lül rög zí ti, ha az a) pont sze rin ti ha tá ro zat
má sod fo kon emel ke dett jog erõ re, vagy ha a ha tá ro za tot a
bí ró ság ha tá lyon kí vül he lyez te, il let ve a fel ügye le ti szerv
meg vál toz tat ta, meg sem mi sí tet te.

(2) Ha a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az in téz mé nyi
nyil ván tar tás ban hi bás vagy hi á nyos ada tot ész lel, azt so -
ron kí vül ki ja vít ja, ki egé szí ti, il let ve tör li. Ha az In té zet, a
fenn tar tó vagy az en ge dé lyes ilyen ada tot ész lel, nyolc na -
pon be lül ér te sí ti a mû kö dést en ge dé lye zõ szer vet.

Országos jelentési rendszer

10.  §

Az or szá gos je len té si rend szer a szo ci á lis szol gál ta tá so -
kat nyúj tó en ge dé lye sek re ter jed ki, és en ge dély esen ként
tar tal maz za az 5. szá mú mel lék let sze rin ti ada to kat.
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11.  §

(1) Az or szá gos je len té si rend szer szá má ra az 5. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ada to kat a fenn tar tó éven te
két al ka lom mal,

a) ja nu ár 15-éig a de cem ber 31-ei je len té si idõ pont ra,
va la mint a jú li us 1-je és de cem ber 31-e kö zöt ti je len té si
idõ szak ra,

b) jú li us 15-éig a jú ni us 30-ai je len té si idõ pont ra, va la -
mint a ja nu ár 1-je és jú ni us 30-a kö zöt ti je len té si idõ szak ra
szol gál tat ja.

(2) Új en ge dé lyes, il let ve új szo ci á lis szol gál ta tás ese tén 
az or szá gos je len té si rend szer szá má ra elõ ször

a) a szol gál ta tás meg kez dé sé nek – a jog erõs mû kö dé si
en ge dély ben meg ha tá ro zott – idõ pont ját kö ve tõ elsõ je len -
té si idõ pont ra, va la mint

b) a szol gál ta tás meg kez dé sé nek mû kö dé si en ge dély -
ben fel tün te tett idõ pont ja és az elsõ je len té si idõ pont kö -
zöt ti idõ szak ra
kell ada tot szol gál tat ni.

12.  §

(1) Az or szá gos je len té si rend szer szá má ra az ada to -
kat – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az In té -
zet in ter ne tes hon lap ján köz zé tett elekt ro ni kus ûr la pon
kell szol gál tat ni.

(2) Az elekt ro ni kus ûr lap ki töl té se so rán a fenn tar tó az
In té zet ál tal ki adott jel szó val azo no sít ja ma gát.

(3) Az adat szol gál ta tás – a fenn tar tó ké rel mé re – úgy is
tör tén het, hogy az elekt ro ni kus ûr la pot az en ge dé lyes töl ti
ki, és a fenn tar tó hagy ja jóvá. Eb ben az eset ben az en ge dé -
lyes az In té zet ál tal a szá má ra kü lön ki adott jel szó val, a
fenn tar tó pe dig a (2) be kez dés sze rin ti jel szó val azo no sít ja 
ma gát.

(4) Azon egy há zi, nem ál la mi fenn tar tó, amely csak egy,
a) leg fel jebb há rom szo ci á lis alap szol gál ta tást, vagy
b) leg fel jebb két szo ci á lis alap szol gál ta tást és gyer -

mek jó lé ti szol gál ta tást
nyúj tó en ge dé lyest tart fenn, adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gét az In té zet tõl igé nyelt nyom tat vá nyon is teljesítheti.

13.  §

(1) Ha a fenn tar tó vagy az en ge dé lyes az or szá gos je len -
té si rend szer ben hi bás vagy hi á nyos ada tot ész lel, kö te les
ar ról so ron kí vül – az adat szol gál ta tás sal meg egye zõ mó -
don – ér te sí te ni az In té ze tet.

(2) Ha a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az or szá gos je len -
té si rend szer ben olyan ada tot ész lel, amely a mû kö dé si en -
ge dély ben fog lal tak kal vagy a ha tó sá gi el len õr zés meg ál -
la pí tá sa i val el len té tes, kö te les ar ról so ron kí vül ér te sí te ni

az In té ze tet. Ha az ada tok ha tó sá gi el len õr zés so rán vál tak
is mert té, az ér te sí tés hez mel lé kel ni kell az el len õr zés rõl
ké szí tett jegy zõ könyv, il let ve az el len õr zés ered mé nye -
kép pen ho zott ha tá ro zat má so la tát.

(3) Ha a nor ma tív ál la mi tá mo ga tást fo lyó sí tó és el -
len õr zõ szerv az or szá gos je len té si rend szer ben olyan
ada tot ész lel, amely a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás
igény lé sé ben, az ar ról tör té nõ le mon dás ban vagy az el -
szá mo lás ban fog lal tak kal, il let ve az el len õr zés meg ál la -
pí tá sa i val el len té tes, kö te les ar ról so ron kí vül ér te sí te ni
az In té ze tet. Az ér te sí tés hez mel lé kel ni kell az ada tot
alá tá masz tó irat má so la tát.

(4) Az In té zet az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 mun -
ka na pon be lül a hi bás vagy hi á nyos ada tot – a (2)–(3) be -
kez dés sze rin ti eset ben a fenn tar tó egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett – az ér te sí tés ben fog lal tak nak meg fele lõen ki ja vít -
ja, ki egé szí ti, il let ve tör li.

Hatályba léptetõ és átmeneti 
rendelkezések

14.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel -
lel – 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 28.  §-ának (1) és (4)–(5) be kez dé se, va la -
mint 29.  §-ának (3) be kez dé se a ki hir de té sét kö ve tõ har -
ma dik na pon lép ha tály ba.

(3) E ren de let ren del ke zé se it – a (4)–(5) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az e ren de let ha tály ba lé pé se kor fo -
lya mat ban lévõ mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rá sok ban is
al kal maz ni kell.

(4) Ahol jog sza bály adat szol gál ta tás, il let ve nyil ván tar -
tás adat tar tal má nak meg ha tá ro zá sa so rán az en ge dé lyes
mû kö dé si en ge dé lyé nek szá mát em lí ti, azon az ága za ti
azo no sí tót kell ér te ni. E ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö -
dé si en ge déllyel ren del ke zõ en ge dé lye sek ese tén ak kor
kell a mû kö dé si en ge dély szá ma ként az ága za ti azo no sí tót
fel tün tet ni, ha a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az ága za ti
azo no sí tót – a 15.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja vagy
(6) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint – már jog erõs ha tá ro -
zat ba fog lal ta.

(5) Az Szmr. 21.  §-ának (7) be kez dé se és az Szfr.
13.  §-a sze rin ti ha tá ro za ton az ága za ti azo no sí tót nem
kell fel tün tet ni, il let ve az Szmr. 2–3. és 7–8. szá mú mel -
lék le te sze rin ti ira to kon az ága za ti azo no sí tó he lyett a
mû kö dé si en ge délyt ki adó ha tá ro zat szá mát kell fel tün -
tet ni mind ad dig, amíg a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az
ága za ti azo no sí tót – a 15.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja
vagy (6) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint – jog erõs ha tá -
ro zat ba nem fog lal ta.
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15.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ en ge dé lye sek ese tén az In té zet az ága -
za ti azo no sí tót és az en ge dé lyes nek az in téz mé nyi nyil ván -
tar tás ban e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en rög zí tett
ada ta it 2007. áp ri lis 15-éig meg kül di a fenn tar tó nak és a
mû kö dést en ge dé lye zõ szerv nek.

(2) A fenn tar tó az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez -
vé te lét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül kö te les

a) a hi ány zó vagy hi bás ada tok ki egé szí té sét, ki ja ví tá -
sát, il let ve tör lé sét – az In té zet ál tal ren del ke zés re bo csá -
tott ûr la pon, a ha tá lyos ada to kat tar tal ma zó ha tá ro za tok
má so la tá nak csa to lá sá val – kér ni az In té zet tõl, il let ve je -
lez ni az In té zet nek, hogy az in téz mé nyi nyil ván tar tás az
en ge dé lyes ha tá lyos ada ta it tar tal maz za,

b) szo ci á lis szol gál ta tó ese tén be je len te ni a mû kö dést
en ge dé lye zõ szerv nek a szol gál ta tó ne vét és szék he lyét,

c) be je len te ni a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv nek, ha
ugyan ar ra az en ge dé lyes re más szerv ál tal ki ál lí tott mû kö -
dé si en ge déllyel is ren del ke zik, vagy mû kö dé si en ge dély
iránt más szerv hez ké rel met nyúj tott be.

(3) A fenn tar tó – (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti – be -
je len té se alap ján az In té zet az in téz mé nyi nyil ván tar tás
ada ta it mó do sít ja. Ha az In té zet a mû kö dést en ge dé lye -
zõ szerv ada ta it a fenn tar tó be je len té se alap ján is me ri
meg, a be je len tést kö ve tõ öt mun ka na pon be lül az ága -
za ti azo no sí tót és az en ge dé lyes nek az in téz mé nyi nyil -
ván tar tás ban rög zí tett ada ta it meg kül di a mû kö dést en -
ge dé lye zõ szerv nek.

(4) A fenn tar tó és a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv
2007. áp ri lis 30-áig – az In té zet ál tal ren del ke zés re bo -
csá tott ûr la pon – kö te les be je len te ni az In té zet nek, ha
va la mely en ge dé lyes rõl az (1) be kez dés sze rint nem kap 
ér te sí tést. A be je len tés hez csa tol ni kell a ha tá lyos mû -
kö dé si en ge dély ada ta it tar tal ma zó ha tá ro za tok má so la -
tát. Az In té zet a be je len tett ada to kat az in téz mé nyi nyil -
ván tar tás ban rög zí ti, és ki ad ja az en ge dé lyes ága za ti
azo no sí tó ját, to váb bá az ága za ti azo no sí tót és az en ge -
dé lyes rög zí tett ada ta it a be je len tést kö ve tõ öt mun ka na -
pon be lül meg kül di a fenn tar tó nak és a mû kö dést en ge -
dé lye zõ szerv nek. A fenn tar tó a (2) be kez dés b)–c) pont -
ja sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek az ága za ti 
azo no sí tó ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ öt
mun ka na pon be lül kö te les ele get ten ni.

(5) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv 2007. au gusz tus
31-éig

a) az in téz mé nyi nyil ván tar tás ban rög zí tett és az
(1)–(4) be kez dés sze rint ki egé szí tett, il let ve ki ja ví tott ada -
to kat le el len õr zi, hogy meg fe lel nek az en ge dé lyes ha tá -
lyos mû kö dé si en ge dély ben sze rep lõ ada ta i nak,

b) a mû kö dé si en ge délyt az en ge dé lyes ága za ti azo no -
sí tó já nak és – szo ci á lis szol gál ta tó ese tén – ne vé nek, szék -
he lyé nek fel tün te té se cél já ból hi va tal ból mó do sít ja,

c) a b) pont sze rin ti ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ öt mun ka na pon be lül – a 9.  § sze rin ti elekt ro ni kus
úton – jó vá hagy ja az en ge dé lyes nek az in téz mé nyi nyil -
ván tar tás ban ta lál ha tó ada ta it, il let ve az ak ko ri ál la pot nak
meg fele lõen ki egé szí ti, ki ja vít ja, tör li azo kat,

d) az ága za ti azo no sí tó ki adá sá ról a b) pont sze rin ti
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ öt na pon be lül a
jog erõs ha tá ro zat má so la tá nak meg kül dé sé vel ér te sí ti
azt a – (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti – mû kö dést en ge -
dé lye zõ szer vet, amely ugyan ar ra az en ge dé lyes re mû -
kö dé si en ge délyt ál lí tott ki, il let ve amely hez a fenn tar tó
ugyan ar ra az en ge dé lyes re mû kö dé si en ge dély irán ti ké -
rel met nyúj tott be,

e) bent la ká sos szo ci á lis in téz mény ese tén a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ öt na pon be lül – az Szmr.
7.  §-ának (2) be kez dé se sze rint – új ta nú sít ványt ál lít ki, a
ko ráb bi ta nú sít ványt pe dig be von ja.

(6) Ha az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé nek
mó do sí tá sá ra, il let ve az is mé telt en ge dé lye zés re irá nyu ló
el já rás az (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tá ro zat meg ho -
za ta lát meg elõ zõ en meg in dul,

a) a fenn tar tó az el já rás so rán kö te les a mû kö dést en ge -
dé lye zõ szerv nek be je len te ni a (2) be kez dés sze rin ti ada to -
kat,

b) a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv ága za ti azo no sí tót
kér, ha az In té zet az en ge dé lyes szá má ra ága za ti azo no sí tót 
még nem kül dött,

c) a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az (5) be kez dés
a) pont ja sze rin ti adat el len õr zést az el já rás fo lya mán vég zi 
el, szük ség ese tén a fenn tar tó val adat egyez te tést foly tat,

d) a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a mû kö dé si en ge dély
mó do sí tá sá ban, il let ve az is mé tel ten ki adott mû kö dé si en -
ge dély ben az en ge dé lyes ága za ti azo no sí tó ját és – szo ci á -
lis szol gál ta tó ese tén – ne vét, szék he lyét fel tün te ti,

e) a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a d) pont sze rin ti ha -
tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ öt mun ka na pon be lül
tesz ele get az (5) be kez dés c)–e) pont ja sze rin ti kö te le zett -
sé gé nek.

(7) A me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va tal 2008.
de cem ber 31-éig el len õr zi, hogy a mû kö dést en ge dé lye zõ
jegy zõk ha tár idõ ben ele get tet tek-e az (1)–(6) be kez dés -
ben fog lalt kö te le zett sé gük nek.

(8) Az en ge dé lyes ága za ti azo no sí tó ját a fog lal koz ta tást
en ge dé lye zõ szerv a fog lal koz ta tá si en ge dély ben an -
nak – az (5) be kez dé sé nek b) pont ja, il let ve (6) be kez dé sé -
nek d) pont ja sze rin ti ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ – elsõ mó do sí tá sa kor tün te ti fel.

(9) Az or szá gos je len té si rend szer be ada tot elõ ször
2007. szep tem ber 1-je és 2007. szep tem ber 30-a kö zött, a
2007. jú ni us 30-ai ál la pot nak meg fele lõen, va la mint a
2006. de cem ber 31-e – il let ve új en ge dé lyes, il let ve szol -
gál ta tás ese tén a szol gál ta tás meg kez dé sé nek mû kö dé si
en ge dély ben fel tün te tett idõ pont ja – és 2007. jú ni us 30-a
kö zöt ti idõ szak ra kell szol gál tat ni.
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Módosuló jogszabályok

16.  §

Az Szmr. 2.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A fenn tar tó a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel mé ben
kö te les meg je löl ni azt a mû kö dést en ge dé lye zõ szer vet,
amely elõtt ugyan azon szol gál ta tó, in téz mény ál tal nyúj ta -
ni kí vánt gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny ség, vagy ugyan azon in téz mény szék he lyé nek, te lep -
he lyé nek en ge dé lye zé se iránt el já rás van fo lya mat ban, ha
a szol gál ta tó, in téz mény, il let ve te lep hely ága za ti azo no sí -
tó val nem ren del ke zik.”

17.  §

Az Szmr. 2/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szo ci á lis szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye irán ti ké re -
lem hez csa tol ni kell]

„b) a fenn tar tó és – ha a fenn tar tó é tól kü lön bö zõ adó -
szám mal ren del ke zik – a szol gál ta tó adó szá mát iga zo ló
ok irat má so la tát,”

18.  §

Az Szmr. 2/B.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ g)–h) pont tal egé szül ki:

[A mû kö dé si en ge dély tar tal maz za]
„f) egy há zi és nem ál la mi fenn tar tó ese tén – ha a fenn -

tar tó a szol gál ta tó ál tal nyúj tott szo ci á lis szol gál ta tás ra el -
lá tá si szer zõ dést kö tött – az el lá tá si szer zõ dést meg kö tõ
he lyi ön kor mány zat, tár su lás, il let ve ál la mi szerv ne vét,
szék he lyét, azo kat a szo ci á lis szol gál ta tá so kat, ame lyek re
az el lá tá si szer zõ dés ki ter jed, to váb bá az el lá tá si szer zõ dés 
meg szû né sé nek idõ pont ját, ha az el lá tá si szer zõ dést ha tá -
ro zott idõ re kö töt ték,

g) a szol gál ta tó ne vét, szék he lyét,
h) a szol gál ta tó ága za ti azo no sí tó ját.”

19.  §

(1) Az Szmr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nap pa li el lá tást nyúj tó szo ci á lis in téz mény mû kö -
dé si en ge dé lye irán ti ké re lem hez a fenn tar tó nak csa tol -
nia kell]

„b) a fenn tar tó és – ha a fenn tar tó é tól kü lön bö zõ adó -
szám mal ren del ke zik – az in téz mény adó szá mát iga zo ló
ok irat má so la tát,”

(2) Az Szmr. 3.  §-a (7) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[A mû kö dé si en ge dély tar tal maz za]
„g) egy há zi és nem ál la mi fenn tar tó ese tén – ha a fenn -

tar tó a szol gál ta tó ál tal nyúj tott szo ci á lis szol gál ta tás ra el -
lá tá si szer zõ dést kö tött – az el lá tá si szer zõ dést meg kö tõ
he lyi ön kor mány zat, tár su lás, il let ve ál la mi szerv ne vét,
szék he lyét, va la mint azo kat a szo ci á lis szol gál ta tá so kat és
fé rõ hely szá mot, ame lyek re az el lá tá si szer zõ dés ki ter jed,
to váb bá az el lá tá si szer zõ dés meg szû né sé nek idõ pont ját,
ha az el lá tá si szer zõ dést ha tá ro zott idõ re kö töt ték,

h) az in téz mény, il let ve a te lep hely ága za ti azo no sí -
tó ját.”

20.  §

Az Szmr. 21.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Igaz ga tó ság a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ra való
jo go sult ság ról tárgy év már ci us 31. nap já ig, a tárgy év feb -
ru ár 28-át köve tõen be nyúj tott ké rel mek ese tén a be nyúj -
tást kö ve tõ 30 na pon be lül ha tá ro zat tal dönt, amely tar tal -
maz za]

„a) a szol gál ta tó ne vét, szék he lyét, te lep he lyét, ága za ti
azo no sí tó ját,”

21.  §

Az Szmr. 3. szá mú mel lék le te sze rin ti „Iga zo lás” elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Iga zo lom, hogy .........................................................  
(a fenn tar tó neve, címe) mû kö dé si en ge dély/ide ig le nes
mû kö dé si en ge dély alap ján szo ci á lis/gyer mek jó lé ti, gyer -
mek vé del mi szol gál ta tót, il let ve in téz ményt 
(a szol gál ta tó, in téz mény neve: ......................................., 
szék he lye: .......................................................................,
te lep he lye: ......................................................................,
ága za ti azo no sí tó: ............................................................) 
tart fenn.”

22.  §

(1) A Gymr. 4.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A fenn tar tó a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel mé ben
kö te les meg je löl ni azt a mû kö dést en ge dé lye zõ szer vet,
amely elõtt ugyan azon szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) ál -
tal nyúj ta ni kí vánt gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol -
gál ta tó te vé keny ség, il let ve szo ci á lis szol gál ta tás, vagy
ugyan azon szol gál ta tó (in téz mény) szék he lyé nek, te lep he -
lyé nek en ge dé lye zé se iránt el já rás van fo lya mat ban, ha
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a szol gál ta tó, in téz mény (in téz mény, há ló zat), il let ve te -
lep hely ága za ti azo no sí tó val nem ren del ke zik.”

(2) A Gymr. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ál la mi fenn tar tó ese tén a ké re lem hez – az
(1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl – csa tol ni kell

a) a fenn tar tó és – ha a fenn tar tó é tól kü lön bö zõ adó -
szám mal ren del ke zik – a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat)
adó szá mát iga zo ló ok irat má so la tát,

b) in téz mé nyi for má ban vég zett szol gál ta tó te vé keny -
ség en ge dé lyez te té se ese tén az in téz mény ala pí tó ok ira tát,

c) he lyet tes szü lõi, il let ve ne ve lõ szü lõi há ló zat, ille tõ -
leg kül sõ fé rõ he lye ken biz to sí tott utó gon do zói el lá tás ese -
tén a mû köd te tõ ala pí tó ok ira tát.”

(3) A Gymr. 4.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ál la mi fenn tar tó ese tén a ké re lem hez – az
(1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl – csa tol ni kell]

„b) a fenn tar tó és – ha a fenn tar tó é tól kü lön bö zõ adó -
szám mal ren del ke zik – a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat)
adó szá mát iga zo ló ok irat má so la tát,”

23.  §

A Gymr. 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[A mû kö dé si en ge dély ben fel kell tün tet ni]
„f) a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat), il let ve a te lep hely 

ága za ti azo no sí tó ját.”

24.  §

A Gymr. 8.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A fenn tar tó nak a mû kö dé si en ge délyt is mé tel ten
ké rel mez ni kell,

a) ha a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) a mû kö dé si en -
ge dély ben nem sze rep lõ tí pu sú vagy for má jú szol gál ta tó
te vé keny sé get kí ván foly tat ni,

b) böl csõ de, he tes böl csõ de, csa lá di nap kö zi, gyer me -
kek át me ne ti ott ho na, csa lá dok át me ne ti ott ho na, gyer -
mek ott hon, ille tõ leg utó gon do zó ott hon ese té ben, ha

ba) a szol gál ta tó (in téz mény) szék he lyét meg kí ván -
ja vál toz tat ni, fel té ve, hogy a szék he lyen el lá tást nyúj ta -
nak,

bb) a szol gál ta tó (in téz mény) te lep he lyét meg kí ván ja
vál toz tat ni,

bc) az el lá tás ba a szol gál ta tó te vé keny ség foly ta tá sá ra
(in téz mény el he lye zé sé re) ko ráb ban nem szol gá ló épü le tet 
(épü let részt) kí ván be von ni, az (1) be kez dés d) pont ja sze -
rin ti eset ki vé te lé vel.”

25.  §

Az Szfr. 3.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély tar tal maz za]
„f) in téz mé nyi fog lal koz ta tó ese tén az in téz mény, te lep -

hely ága za ti azo no sí tó ját.”

26.  §

Az Szfr. 4.  §-a a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:
[Ha kül sõ fog lal koz ta tó vég zi a fog lal koz ta tást, a fog -

lal koz ta tás ra irá nyu ló meg ál la po dás nak tar tal maz nia
kell:]

„n) a szo ci á lis in téz mény, va la mint – amennyi ben jog -
sza bály sze rint az zal ren del kez nie kell – a kül sõ fog lal koz -
ta tó ága za ti azo no sí tó ját.”

27.  §

Az Szfr. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tást meg ál la pí tó ha tá ro zat tar tal maz za]
„a) a szo ci á lis in téz mény ne vét, szék he lyét, te lep he -

lyét, ága za ti azo no sí tó ját, va la mint a fenn tar tó ne vét,
szék he lyét,”

28.  §

(1) Az Szfr. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
6. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az Szfr. 3. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja a kö vet ke -
zõ sor ral egé szül ki:

[3. Az in téz mény ada tai:]
„Ága za ti azo no sí tó ja:”

(3) Az Szfr. 3. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja a kö vet ke -
zõ sor ral egé szül ki:

[4. A kül sõ fog lal koz ta tók ada tai:]
„Ága za ti azo no sí tó ja3:”

(4) Az Szfr. 3. szá mú mel lék le té nek 9. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. A tá mo ga tás igény ne gyed éves rész le te zé se:
I. ne gyed év ......................... Ft 
II. ne gyed év ......................... Ft 
III. ne gyed év ......................... Ft 
IV. ne gyed év ......................... Ft”

(5) Az Szfr. 5/A–5/B. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 7–8. szá mú mel lék le te lép.

3 Csak ak kor kell ki töl te ni, amennyi ben a kül sõ fog lal koz ta tó ren del ke -
zik ága za ti azo no sí tó val.
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29.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Szmr.
aa) 2.  §-ának (10) be kez dé se,
ab) 2/D.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
ac) 1. szá mú mel lék le te,
ad) 10. szá mú mel lék le te;
b) a Gymr.
ba) 7/A.  §-a,
bb) 3. szá mú mel lék le te.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szmr.
a) 2/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „f) pont já ban” szö -

veg rész he lyé be az „f)–g) pont já ban” szö veg rész,
b) 4.  §-a (8) be kez dé sé nek a) pont já ban a „g) pont ja”

szö veg rész he lyé be a „g)–h) pont ja” szö veg rész,
c) 2. szá mú mel lék le té nek 4. pont já ban, 8. szá mú mel -

lék le té nek 3. pont já ban és 11. szá mú mel lék le té ben „A
mû kö dé si en ge dély szá ma” szö veg rész he lyé be az „Ága -
za ti azo no sí tó” szö veg rész,

d) 7. szá mú mel lék le té ben az „In téz mény, szol gál ta tó
neve, mû kö dé si en ge dé lyé nek szá ma” szö veg rész he lyé be
a „Ága za ti azo no sí tó” szö veg rész
lép.

(3) E ren de let ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon az
Szfr. 17.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „2006. év ben” szö -
veg rész he lyé be a „2007. év ben” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Az ágazati azonosító kiadásához szükséges
adatok

1. A fenn tar tó ada tai:

1.1. a fenn tar tó neve,
1.2. a fenn tar tó szék he lye,
1.3. a fenn tar tó adó szá ma.

2. A szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) ada tai:

2.1. a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) neve,
2.2. a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat mû köd te tõ je)

szék he lye,
2.3. a szol gál ta tó (in téz mény) szék he lyé nek ága za ti

azo no sí tó ja1,

2.4. a szol gál ta tó (in téz mény) szék he lyén el lá tást nyúj -
ta nak-e2,

2.5. a szol gál ta tó (in téz mény) te lep he lye3,
2.6. a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat mû köd te tõ je)

adó szá ma,
2.7. ha a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) rész ben ön ál -

ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, an nak az ön ál ló an
gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a neve, szék he lye és
adó szá ma, amely a kü lön jog sza bály sze rin ti pénz -
ügyi-gaz da sá gi fel ada to kat el lát ja,

2.8. a nyúj ta ni kí vánt szol gál ta tás tí pu sa és for má ja,
2.9. a ké re lem ben meg je lölt el lá tá si te rü let,
2.10. a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) fé rõ he lye i nek

szá ma.

3. Az el já ró ha tó ság ada tai:

3.1. az el já ró ha tó ság meg ne ve zé se,
3.2. a má sik el já ró ha tó ság meg ne ve zé se, ha szo ci á lis

szol gál ta tás vagy gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál -
ta tó te vé keny ség en ge dé lye zé se, il let ve szo ci á lis in for má -
ci ós szol gál ta tás be je len té se más szerv elõtt fo lya mat ban
van.

1 Csak te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni, ha a 
szék hely ré szé re a nyil ván tar tá si szá mot már ki ad ták.

2 Csak te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni.
3 Csak te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni.

2. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Az ágazati azonosító képzése

1. Az ága za ti azo no sí tó nyolc je gyû.

2. Az ága za ti azo no sí tó össze té te le:

1. je gye: kons tans „S” betû,
2–7. je gye: a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat, te lep -

hely) sor szá ma,
8. je gye: a 2–7. szám je gyek fel hasz ná lá sá val, a 3. pont

sze rin ti ma te ma ti kai mód sze rek kel kép zett el len õr zõ
szám.

3. Az ága za ti azo no sí tó 8. szám je gyét úgy kell ké pez ni, 
hogy a 2–7. je gyek mind egyi két szo roz ni kell az zal a sor -
szám mal, ahá nya dik he lyet fog lal ja el az azo no sí tón be lül
(a kons tans „S” betû utá ni elsõ szám jegy szo roz va ket tõ -
vel, má so dik szám jegy szo roz va há rom mal stb.).

Az így ka pott szor za tok össze gét el kell osz ta ni 10-zel,
és a 8. jegy az osz tás ma ra dé ka lesz.
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3. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

A szociális szolgáltatókról, intézményekrõl
nyilvántartott adatok

1. A fenn tar tó ada tai:

1.1. a fenn tar tó neve,

1.2. a fenn tar tó szék he lye,

1.3. a fenn tar tó tí pu sa,

1.4. a költ ség ve té si szerv fenn tar tó gaz dál ko dá si for -
má ja,

1.5. a fenn tar tó adó szá ma.

2. A szol gál ta tó (in téz mény) ada tai:

2.1. a szol gál ta tó (in téz mény) ága za ti azo no sí tó ja1,

2.2. a szol gál ta tó, in téz mény neve,

2.3. a szol gál ta tó, in téz mény szék he lye,

2.4. az in téz mény te lep he lye2,

2.5. a te lep hely ága za ti azo no sí tó ja3,

2.6. a szol gál ta tó – az el lá tot tak szá má ra nyit va álló –
he lyi sé ge i nek címe,

2.7. a szol gál ta tó (in téz mény) adó szá ma,

2.8. ha a szol gál ta tó (in téz mény) rész ben ön ál ló an gaz -
dál ko dó költ ség ve té si szerv, an nak az ön ál ló an gaz dál ko -
dó költ ség ve té si szerv nek a neve, szék he lye és adó szá ma,
amely a kü lön jog sza bály sze rin ti pénz ügyi-gaz da sá gi fel -
ada to kat el lát ja.

3. A szo ci á lis szol gál ta tás ada tai4:

3.1. szo ci á lis szol gál ta tás meg ne ve zé se,

3.2. az in teg rá ció tí pu sa,

3.3. az el lá tá si te rü let, el sõd le ges el lá tá si te rü let,

3.4. fé rõ he lyek, kül sõ fé rõ he lyek, idõ sza kos fé rõ he -
lyek, emelt szin tû fé rõ he lyek szá ma,

3.5. a szo ci á lis szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ -
pontja,

3.6. az ide ig le nes mû kö dé si en ge dély le jár tá nak ide je,
il let ve az az idõ tar tam, amely re az idõ sza kos fé rõ he lyek
lé te sí té sét en ge dé lyez ték,

3.7. egy há zi és nem ál la mi fenn tar tó ese tén az el lá tá si
szer zõ dést meg kö tõ he lyi ön kor mány zat, tár su lás, il let ve
ál la mi szerv neve, szék he lye, az el lá tá si szer zõ dés ha tá lya
alá tar to zó szol gál ta tó te vé keny sé gek és fé rõ hely szám, to -

váb bá az el lá tá si szer zõ dés meg szû né sé nek idõ pont ja, ha
az el lá tá si szer zõ dést ha tá ro zott idõ re kö töt ték,

3.8. a szol gál ta tó (in téz mény) meg szû né sé nek idõ -
pont ja.

4. A mû kö dést en ge dé lye zõ, mó do sí tó, is mé tel ten ki -
adó, vissza vo nó ha tá ro zat ada tai5:

4.1. a ha tá ro za tot hozó ha tó ság meg ne ve zé se,

4.2. a ha tá ro zat kel te, szá ma és jog erõ re emel ke dé sé -
nek nap ja.

1 Te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén a szék hely nyil ván tar tá -
si szá mát kell fel tün tet ni.

2 Csak te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni.
3 Csak te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni.
4 Te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén csak a te lep hely ada ta it

kell fel tün tet ni.
5 Te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén csak a te lep hely ada ta it

kell fel tün tet ni.

4. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókról,
intézményekrõl nyilvántartott adatok

1. A fenn tar tó ada tai:

1.1. a fenn tar tó neve,

1.2. a fenn tar tó szék he lye,

1.3. a fenn tar tó tí pu sa,

1.4. a költ ség ve té si szerv fenn tar tó gaz dál ko dá si for -
má ja,

1.5. a fenn tar tó adó szá ma.

2. A szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) ada tai:

2.1. a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) ága za ti azo -
no sí tó ja1,

2.2. a szol gál ta tó (in téz mény, mû köd te tõ) neve,

2.3. a szol gál ta tó (in téz mény, mû köd te tõ) szék he lye,

2.4. a szol gál ta tó (in téz mény) te lep he lye2,

2.5. a te lep hely ága za ti azo no sí tó ja3,

2.6. te rü le ti iro dák címe4,

2.7. a szol gál ta tó (in téz mény, mû köd te tõ) adó szá ma,

2.8. ha a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) rész ben ön ál -
ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, an nak az ön ál ló an
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gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a neve, szék he lye és
adó szá ma, amely a kü lön jog sza bály sze rin ti pénz -
ügyi-gaz da sá gi fel ada to kat el lát ja.

3. A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny ség ada tai5:

3.1. a szol gál ta tó te vé keny ség tí pu sa és for má ja,

3.2. az el lá tá si te rü let,

3.3. fé rõ he lyek, kül sõ fé rõ he lyek, ön ál ló he lyet tes szü -
lõ nél el lát ha tó gyer me kek szá ma,

3.4. he lyet tes szü lõi, il let ve ne ve lõ szü lõi há ló zat ese tén 
a he lyet tes szü lõk, ne ve lõ szü lõk, spe ci á lis hi va tá sos ne ve -
lõ szü lõk szá ma,

3.5. an nak meg je lö lé sét, hogy a gyer mek ott hon
3.5.1. spe ci á lis gyer mek ott hon,
3.5.2. kü lön le ges gyer mek ott hon,
3.5.3. ren del ke zik spe ci á lis cso port tal,
3.5.4. ren del ke zik kü lön le ges cso port tal,
3.5.5. in teg rál tan el lát spe ci á lis szük ség le tû gyer me -

ke ket,
3.5.6. in teg rál tan el lát kü lön le ges szük ség le tû gyer me -

ke ket,

3.6. a szol gál ta tó te vé keny ség meg kez dé sé nek idõ -
pont ja,

3.7. a ha tá ro zott ide jû, il let ve az ide ig le nes mû kö dé si
en ge dély le jár tá nak ide je,

3.8. egy há zi és nem ál la mi fenn tar tó ese tén az el lá tá si
szer zõ dést meg kö tõ he lyi ön kor mány zat, tár su lás, il let ve
ál la mi szerv neve, szék he lye, az el lá tá si szer zõ dés ha tá lya
alá tar to zó szol gál ta tó te vé keny sé gek és fé rõ hely szám, to -
váb bá az el lá tá si szer zõ dés meg szû né sé nek idõ pont ja, ha
az el lá tá si szer zõ dést ha tá ro zott idõ re kö töt ték,

3.9. a szol gál ta tó (in téz mény, há ló zat) meg szû né sé nek
idõ pont ja.

4. A mû kö dést en ge dé lye zõ (mó do sí tó, is mé tel ten ki -
adó, vissza vo nó) ha tá ro zat ada tai6:

4.1. a ha tá ro za tot hozó ha tó ság meg ne ve zé se,

4.2. a ha tá ro zat kel te, szá ma és jog erõ re emel ke dé sé -
nek nap ja.

1 Te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén a szék hely nyil ván tar tá -
si szá mát kell fel tün tet ni.

2 Csak te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni.
3 Csak te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni.
4 Csak gyer mek jó lé ti szol gál ta tás és te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol -

gál ta tás ese tén kell fel tün tet ni.
5 Te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén csak a te lep hely ada ta it

kell fel tün tet ni.
6 Te lep hely re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ese tén csak a te lep hely ada ta it

kell feltüntetni.

5. számú melléklet
a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Az országos jelentési és férõhelyfigyelõ rendszerben
nyilvántartott adatok

1. Alap szol gál ta tá sok

1.1. Ét kez te tés:

1.1.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.1.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az 
új1 és a régi igény be ve võk szá ma,

1.1.3. a je len té si idõ szak ban az ét kez te tést igény be ve -
võk kö zül a hely ben ét ke zõk szá ma, va la mint az el vi tel lel
és a ki szál lí tás sal tör té nõ ét kez te tést igény be ve võk szá ma,

1.1.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj
össze ge,

1.1.5. a je len té si idõ pont ban a szol gál ta tás ra vá ra ko zók 
szá ma,

1.1.6. nép kony hai ét kez te tés ese tén a je len té si idõ szak -
ban az igény be ve võk szá ma.

1.2. Házi se gít ség nyúj tás:

1.2.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.2.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az 
új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.2.3. a je len té si idõ pont ban az el lá tás ra vá ra ko zók
szá ma,

1.2.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj
össze ge.

1.3. Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás:

1.3.1. a je len té si idõ pont ban a ki he lye zett jel zõ ké szü lé -
kek szá ma,

1.3.2. a je len té si idõ szak ban ki he lye zett új jel zõ ké szü -
lé kek szá ma,

1.3.3. a je len té si idõ pont ban az el lá tás ra vá ra ko zók
szá ma,

1.3.4. a je len tés idõ sza ká ra vo nat ko zó se gít ség ké ré sek
szá ma,

1.3.5. a je len té si idõ pont ban a té rí té si díj át la gos össze ge.

1.4. Tá mo ga tó szol gál ta tás:

1.4.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.4.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az 
új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.4.3. a je len té si idõ szak ban fu tott ki lo mé ter,
1.4.4. a je len té si idõ pont ban a hasz nált gép jár mû for ga -

lom ba he lye zé sé nek idõ pont ja és összes fu tott ki lo mé te re,

1 Új igény be ve võ az a sze mély, aki a je len tés idõ sza kát ké pe zõ idõ tar tam 
alatt vet te elõ ször igény be a szol gál ta tást.
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1.4.5. a je len té si idõ szak ban a se gí té si fel ada tok eset -
szá ma,

1.4.6. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj
össze ge.

1.5. Fa lu gond no ki és ta nya gond no ki szol gál ta tás:

1.5.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.5.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az 
új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.5.3. a je len té si idõ szak ban fu tott ki lo mé ter,
1.5.4. a je len té si idõ pont ban a hasz nált gép jár mû for ga -

lom ba he lye zé sé nek idõ pont ja és összes fu tott ki lo mé te re.

1.6. Csa lád se gí tés:

1.6.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.6.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az 
új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.6.3. a je len té si idõ szak ban az eset ke ze lé sek szá ma – a 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – jel le gük sze rin ti
bon tás ban.

1.7. Nap pa li el lá tás:

1.7.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.7.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az 
új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.7.3. a je len té si idõ szak ban a napi át lag for ga lom2,
1.7.4. nap pa li me le ge dõk ese tén a je len té si idõ pont ban

be töl tött, il let ve be töl tet len idõ sza kos fé rõ he lyek szá ma.

2. Bent la ká sos in téz mé nyek

2.1. Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mé nyek

2.1.1. Idõ sek ott ho na:
2.1.1.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek3 szá ma,
2.1.1.2. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len emelt szin tû fé rõ he lyek szá ma,
2.1.1.3. a je len té si idõ pont ban az in téz mény ben el lá tott 

– a Pszi chi át ri ai Szak kol lé gi um ál tal be fo ga dott de men cia
cent rum szak vé le mé nyé vel ren del ke zõ – sú lyos de mens
be teg el lá tot tak szá ma,

2.1.1.4. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.1.1.5. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma4,

2.1.1.6. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült – a Pszi chi át ri ai Szak kol -
lé gi um ál tal be fo ga dott de men cia cent rum szak vé le mé -
nyé vel ren del ke zõ – sú lyos de mens be teg el lá tot tak szá ma,

2 A je len té si idõ szak ban el lá tot tak szá ma oszt va a je len té si idõ szak ra vo -
nat ko zó mun ka na pok szá má val.

3 Emelt szin tû fé rõ he lye ket is be le ért ve.
4 Sú lyo san de mens be te ge ket is be le ért ve.

2.1.1.7. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge,

2.1.1.8. a je len té si idõ pont ban az emelt szin tû fé rõ he -
lyek re tör té nõ be ke rü lés hez szük sé ges egy sze ri hoz zá já ru -
lás össze ge5,

2.1.1.9. a je len té si idõ pont ban el lá tás ban ré sze sü lõk
kö zül té rí té si díj pót lé kot fi ze tõk szá ma, és a té rí té si díj pót -
lék át la gos össze ge6.

2.1.2. Fo gya té kos sze mé lyek ott ho na:
2.1.2.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma7,
2.1.2.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.1.2.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,8

2.1.2.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

2.1.3. Pszi chi át ri ai be te gek ott ho na:
2.1.3.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.1.3.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.1.3.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.1.3.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.
2.1.4. Szen ve dély be te gek ott ho na:
2.1.4.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.1.4.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.1.4.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.1.4.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.
2.1.5. Haj lék ta la nok ott ho na:
2.1.5.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.1.5.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.1.5.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.1.5.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.

2.2. Re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek
2.2.1. Pszi chi át ri ai be te gek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye:
2.2.1.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.2.1.2. a je len té si idõ pont ban utó gon do zás ban ré sze -

sü lõ el lá tot tak szá ma,9

5 Amennyi ben az egy sze ri hoz zá já ru lás össze ge nem egy sé ges (pl. kom -
fort-fo ko za ton ként el té rõ), úgy kér jük, adja meg az in téz mény ál tal kért egy -
sze ri hoz zá já ru lá sok össze ge it.

6 A je len té si idõ pont ban fi ze tett té rí té si díj pót lé kok össze ge oszt va a díj -
pót lé kot fi ze tõk szá má val.

7 Emelt szin tû fé rõ he lye ket is be le ért ve.
8 Emelt szin tû fé rõ he lye ket is be le ért ve.
9 Kül sõ in téz mé nyi fé rõ he lyen, il let ve kül sõ gon do zó nál utó gon do zás -

ban ré sze sü lõ el lá tot ta kat is be le ért ve.
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2.2.1.3. a je len té si idõ pont ban kül sõ gon do zó nál utó -
gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.2.1.4. a je len té si idõ pont ban kül sõ in téz mé nyi fé rõ -
he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.2.1.5. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.2.1.6. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,

2.2.1.7. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

2.2.2. Szen ve dély be te gek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye:
2.2.2.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.2.2.2. a je len té si idõ pont ban utó gon do zás ban ré sze -

sü lõ el lá tot tak szá ma,10

2.2.2.3. a je len té si idõ pont ban kül sõ in téz mé nyi fé rõ -
he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.2.2.4. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.2.2.5. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,

2.2.2.6. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

2.2.3. Fo gya té kos sze mé lyek re ha bi li tá ci ós intéz ménye:
2.2.3.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,11

2.2.3.2. a je len té si idõ pont ban utó gon do zás ban ré sze -
sü lõ el lá tot tak szá ma,12

2.2.3.3. a je len té si idõ pont ban kül sõ gon do zó nál utó -
gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.2.3.4. a je len té si idõ pont ban kül sõ in téz mé nyi fé rõ -
he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.2.3.5. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.2.3.6. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,13

2.2.3.7. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

2.2.4. Haj lék ta la nok re ha bi li tá ci ós in téz mé nye:
2.2.4.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.2.4.2. a je len té si idõ pont ban utó gon do zás ban ré sze -

sü lõ el lá tot tak szá ma,14

2.2.4.3. a je len té si idõ pont ban kül sõ in téz mé nyi fé rõ -
he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.2.4.4. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.2.4.5. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,

2.2.4.6. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

10 Kül sõ in téz mé nyi fé rõ he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot ta kat is
be le ért ve.

11 Emelt szin tû fé rõ he lye ket is be le ért ve.
12 Kül sõ in téz mé nyi fé rõ he lyen, il let ve kül sõ gon do zó nál utó gon do zás -

ban ré sze sü lõ el lá tot ta kat is be le ért ve.
13 Emelt szin tû fé rõ he lye ket is be le ért ve.
14 Kül sõ in téz mé nyi fé rõ he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot ta kat is

be le ért ve.

2.3. Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyek

2.3.1. Idõs ko rú ak gon do zó há za:
2.3.1.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.3.1.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.3.1.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.3.1.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.
2.3.2. Fo gya té kos sze mé lyek gon do zó há za:
2.3.2.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.3.2.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.3.2.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.3.2.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.
2.3.3. Pszi chi át ri ai be te gek át me ne ti ott ho na:
2.3.3.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.3.3.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.3.3.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.3.3.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.
2.3.4. Szen ve dély be te gek át me ne ti ott ho na:
2.3.4.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.3.4.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.3.4.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.3.4.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.
2.3.5. Éj je li me ne dék hely:
2.3.5.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek (idõ sza kos fé rõ he lyek) szá ma,
2.3.5.2. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma.
2.3.6. Haj lék ta lan sze mé lyek át me ne ti szál lá sa:
2.3.6.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek (idõ sza kos fé rõ he lyek) szá ma,
2.3.6.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re

vá ra ko zók szá ma,
2.3.6.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -

ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,
2.3.6.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 

össze ge.

2.4. La kó ott ho nok
2.4.1. Fo gya té kos sze mé lyek re ha bi li tá ci ós célú la kó -

ott ho na:
2.4.1.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
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2.4.1.2. a je len té si idõ pont ban utó gon do zás ban ré sze -
sü lõ el lá tot tak szá ma,15

2.4.1.3. a je len té si idõ pont ban kül sõ gon do zó nál utó -
gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.4.1.4. a je len té si idõ pont ban kül sõ in téz mé nyi fé rõ -
he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.4.1.5. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.4.1.6. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,

2.4.1.7. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

2.4.2. Fo gya té kos sze mé lyek ápo ló-gon do zó célú la kó -
ott ho na:

2.4.2.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -
tet len fé rõ he lyek szá ma,

2.4.2.2. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.4.2.3. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,

2.4.2.4. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge..

2.4.3. Pszi chi át ri ai be te gek la kó ott ho na:
2.4.3.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.4.3.2. a je len té si idõ pont ban utó gon do zás ban ré sze -

sü lõ el lá tot tak szá ma,16

2.4.3.3. a je len té si idõ pont ban kül sõ gon do zó nál utó -
gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.4.3.4. a je len té si idõ pont ban kül sõ in téz mé nyi fé rõ -
he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.4.3.5. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.4.3.6. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,

2.4.3.7. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

2.4.4. Szen ve dély be te gek la kó ott ho na:
2.4.4.1. a je len té si idõ pont ban be töl tött, il let ve be töl -

tet len fé rõ he lyek szá ma,
2.4.4.2, a je len té si idõ pont ban utó gon do zás ban ré sze sü -

lõ el lá tot tak szá ma,17

2.4.4.3. a je len té si idõ pont ban kül sõ in téz mé nyi fé rõ -
he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot tak szá ma,

2.4.4.4. a je len té si idõ pont ban in téz mé nyi el he lye zés re
vá ra ko zók szá ma,

2.4.4.5. a je len té si idõ szak ban in téz mé nyi fé rõ he lye -
ken el he lye zett és on nan ki ke rült el lá tot tak szá ma,

2.4.4.6. a je len té si idõ pont ban az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge.

15 Kül sõ in téz mé nyi fé rõ he lyen, il let ve kül sõ gon do zó nál utó gon do zás -
ban ré sze sü lõ el lá tot ta kat is be le ért ve.

16 Kül sõ in téz mé nyi fé rõ he lyen, il let ve kül sõ gon do zó nál utó gon do zás -
ban ré sze sü lõ el lá tot ta kat is be le ért ve.

17 Kül sõ in téz mé nyi fé rõ he lyen utó gon do zás ban ré sze sü lõ el lá tot ta kat is
be le ért ve.

3. Bent la ká sos in téz mény ben el lá tot tak szo ci á lis fog -
lal koz ta tá sa

3.1. Mun ka-re ha bi li tá ció:

3.1.1. a je len té si idõ pont ban az el lá tot tak kö zül mun -
ka-re ha bi li tá ci ó ban részt ve võk szá ma,

3.1.2. a je len té si idõ szak alatt a mun ka-re ha bi li tá ció so -
rán fog lal koz ta tá si jog vi szony ban töl tött na pok szá ma (az
Szfr. 6/B. szá mú mel lék let táb lá za tá nak c. osz lo pa  szerint),

3.1.3. a je len té si idõ szak alatt a mun ka-re ha bi li tá ci ó -
ban részt ve võk kö zül fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ba 
ke rült sze mé lyek szá ma.

3.2. Fej lesz tõ fel ké szí tõ fog lal koz ta tás:

3.2.1. a je len té si idõ pont ban az el lá tot tak kö zül fej lesz -
tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ban részt ve võk szá ma,

3.2.2. a je len té si idõ pont ban az el lá tot tak kö zül in téz mé -
nyi fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ban részt ve võk szá ma,

3.2.3. a je len té si idõ szak alatt az in téz mény ben tör té nõ
fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás so rán a ki fi ze tés sel ter -
helt na pok szá ma (az Szfr. 6/B. szá mú mel lék let táb lá za tá -
nak f. osz lo pa sze rint),

3.2.4. a je len té si idõ pont ban az el lá tot tak kö zül kül sõ
fog lal koz ta tó nál fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ban
részt ve võk szá ma,

3.2.5. a je len té si idõ szak alatt a kül sõ fog lal koz ta tó nál
tör té nõ fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás so rán a ki fi ze -
tés sel ter helt na pok szá ma (az Szfr. 6/B. szá mú mel lék let
táb lá za tá nak f. osz lo pa sze rint),

3.2.6. a je len té si idõ szak alatt a fej lesz tõ-fel ké szí tõ
fog lal koz ta tás ban részt ve võk kö zül az in téz mény bõl kül -
sõ mun ka he lyek re (vé dett fog lal koz ta tás, nyílt mun ka erõ -
pi ac) ki he lye zett sze mé lyek szá ma.

3.3. Egyéb fog lal koz ta tás szo ci á lis in téz mény ben el he -
lye zet tek szá má ra:

3.4. a je len té si idõ pont ban az el lá tot tak kö zül kül sõ in -
teg rált vagy vé dett fog lal koz ta tás ban részt ve võk szá ma,

3.5. a je len té si idõ pont ban az el lá tot tak kö zül a nyílt
mun ka erõ pi a con fog lal koz tat tak szá ma.

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

Meg ne ve zés

Tá mo ga tás 1 fõ 1 mun ka na pi

4 5 6 7 8

órás fog lal koz ta tá sá hoz (Ft)

Mun ka-re ha bi li tá ció 1900 2100 2300

Fej lesz tõ-fel ké szí tõ
fog lal koz ta tás 3150 3650 4150 4700 5200
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7. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

[5/A. szá mú mel lék let  a 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let hez]

Ma gyar Ál lam kincs tár

Önkormányzati fenntartó által mûködtetett intézmény támogatás igénylése szociális foglalkoztatáshoz ........ évre

Fog lal koz ta tás/in téz mény tí pu sa
Igé nyelt összeg (E Ft) Mind-

össze sen
(E Ft)ja nu ár feb ru ár már ci us áp ri lis má jus jú ni us jú li us au gusz tus szep tem ber ok tó ber no vem ber de cem ber

Mun ka-re ha bi li tá ci ós
fog lal koz ta tás össze sen

Eb bõl: Nap pa li el lá tást
      nyúj tó in téz mény

      Ápo lást, gon do zást
      nyúj tó in téz mény

      Át me ne ti el he lye zést
      nyúj tó in téz mény

      Re ha bi li tá ci ós
      in téz mény

Fej lesz tõ, fel ké szí tõ fog lal -
koz ta tás össze sen

Eb bõl: Nap pa li el lá tást
      nyúj tó in téz mény

      Ápo lást, gon do zást
      nyúj tó in téz mény

      Át me ne ti el he lye zést
      nyúj tó in téz mény

      Re ha bi li tá ci ós
      in téz mény

Mind össze sen

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

P. H. 

..................................................................

alá írás
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8. számú melléklet a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

[5/B. szá mú mel lék let a 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let hez]

Ma gyar Ál lam kincs tár ……………………… Me gyei Igaz ga tó sá ga

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatás igénylése ………… évre

In téz mény tí pu sa
Mun ka-re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás hoz igé nyelt összeg (ezer Ft)

ja nu ár feb ru ár már ci us áp ri lis má jus jú ni us jú li us au gusz tus szep tem ber ok tó ber no vem ber de cem ber Év össze sen

Nem ál la mi fenn tar tó ál tal mû köd te tett in téz mény
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
 …
Egy há zi fenn tar tó ál tal mû köd te tett in téz mény
Ka to li kus egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Re for má tus egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Evan gé li kus egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Iz ra e li ta egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Egyéb egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Mind össze sen

Kelt: …………………, ……… év …………………… hó …… nap
P. H.

......................................................
alá írás
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Ma gyar Ál lam kincs tár ……………………………… Me gyei Igaz ga tó sá ga

Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás támogatás igénylése ………… évre

In téz mény tí pu sa
Fej lesz tõ-felkészítõ fog lal koz ta tás hoz igé nyelt összeg (ezer Ft)

ja nu ár feb ru ár már ci us áp ri lis má jus jú ni us jú li us au gusz tus szep tem ber ok tó ber no vem ber de cem ber Év össze sen

Nem ál la mi fenn tar tó ál tal mû köd te tett 
in téz mény
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
 …
Egy há zi fenn tar tó ál tal mû köd te tett in téz mény
Ka to li kus egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Re for má tus egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Evan gé li kus egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Iz ra e li ta egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Egyéb egy ház
 Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény
 Ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény
 Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mény
 Re ha bi li tá ci ós in téz mény
Mind össze sen

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

P. H.
...................................................

alá írás



A Kormány
227/2006. (XI. 20.) Korm.

rendelete

a pénzforgalmi szolgáltatásokról
és az elektronikus fizetési eszközökrõl

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 235.  §-a
(1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban, a tõ ke pi ac ról  szóló
2001. évi CXX. tör vény (a továb biak ban: Tpt.) 451.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont já ban, a pos tá ról  szóló 2003. évi
CI. tör vény (a továb biak ban: Pt.) 53.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban és az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 124.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Hpt. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–e) pont já ban meg -

ha tá ro zott – ki vé ve a csekk re vo nat ko zó – pénz ügyi szol -
gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek re, ide ért ve tör -
vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a Ma gyar Nem ze ti Ban kot (a továb biak ban: MNB)
és – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a Ma gyar
Ál lam kincs tárt (a továb biak ban: Kincs tár),

b) az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz zel vég zett fi ze té si és
pénz fel vé te li mû ve le tek re, ide ért ve az elekt ro ni kus fi ze té -
si esz köz zel vég zett azon mû ve le te ket is, ame lye ket nem
elekt ro ni kus mó don bo nyo lí ta nak le,

c) e ren de let 19.  §-a te kin te té ben az elekt ro ni kus pénzt
ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel in té zet rõl  szóló 2004. évi
XXXV. tör vény sze rin ti elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza -
ko sí tott hi tel in té zet re,

d) e ren de let IV. Fe je ze te te kin te té ben a Pt. 4.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti pos tai pénz for gal mi
köz ve tí tõ te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó ra,

e) tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban, e ren de let 3.  §-ának (4)–(5) be kez dé se,
4–5.  §-a, va la mint 7.  §-a te kin te té ben a Tpt. 5.  §-a (1) be -
kez dé sé nek 102. pont ja sze rin ti ügy fél szám la ve ze té sé re
jo go sult szer ve zet re az ügy fél szám la te kin te té ben, va la -
mint

f) az a)–e) pont ban meg je lölt szol gál ta tá sok igény be -
ve võ i re (a továb biak ban: ügy fél).

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. elekt ro ni kus fi ze té si esz köz: a tá vol ról hoz zá fé rést

biz to sí tó fi ze té si esz köz és az elekt ro ni kus pénz esz köz;
2. elekt ro ni kus pénz esz köz: a Hpt. 2. szá mú mel lék le te

I. Fe je ze té nek 5.3 pont já ban meg ha tá ro zott fi ze té si esz -
köz;

3. ér ték nap: az a nap, ame lyet a hi tel in té zet a fi ze té si
mû ve le tek te kin te té ben ka mat szá mí tás szem pont já ból
figye lembe vesz;

4. fi ze té si meg bí zás: az MNB el nö ké nek a pénz for ga -
lom le bo nyo lí tá sá ról  szóló ren de le té ben meg ha tá ro zott
mû ve let;

5. fi ze té si mû ve let: az MNB el nö ké nek a pénz for ga lom
le bo nyo lí tá sá ról  szóló ren de le té ben meg ha tá ro zott bár -
mely fi ze té si mód al kal ma zá sa út ján tör té nõ fi ze tés;

6. hi tel in té zet: a Hpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
hi tel in té zet, ide ért ve a kül föl di hi tel in té zet ma gyar or szá gi
fi ók te le pét, de ide nem ért ve az elekt ro ni kus pénzt ki bo -
csá tó sza ko sí tott hi tel in té zet rõl  szóló 2004. évi XXXV.
tör vény sze rin ti elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott
hi tel in té ze tet, to váb bá tör vény vagy kor mány ren de let el té -
rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az MNB, va la mint jog sza bály
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a Kincs tár;

7. in téz mény: a 6. pont ban meg ha tá ro zott hi tel in té zet
és az a hi tel in té zet nek nem mi nõ sü lõ jogi sze mély, amely
részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá so kat a Pt. 3.  §-ának
31. pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség ke re té ben üz let -
sze rû en vé gez, va la mint a hi tel in té zet kü lön bö zõ tag ál la -
mok ban ta lál ha tó azon fi ók te le pei, ame lyek részt vesz nek
a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lás ban, ezen át uta lás te -
kin te té ben;

8. irány adó ka mat láb:
8.1. Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban: a Ma gyar Köz tár -

sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 301. §-ának (2) be kez dé sé ben
vagy a 301/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mér té kû ké se del mi ka mat;

8.2. más részt ve võ ál lam vo nat ko zá sá ban: an nak a
részt ve võ ál lam nak a sza bá lya i val össz hang ban meg ál la -
pí tott, ké se del mi ka mat szá mí tá sa so rán al kal ma zan dó ka -
mat láb, amely ben a ké se del mi ka mat fi ze té sé re kö te le zett
in téz mény szék he lye ta lál ha tó;

9. jo go sult: az az ügy fél, aki nek ja vá ra a fi ze té si meg -
bí zás össze gét jóvá kell írni egy olyan szám lán, amely fe -
lett ren del kez ni jo go sult (amely rõl szá má ra az összeg hoz -
zá fér he tõ vé vá lik), vagy aki nek a kész pénzt ki kell fi zet ni
az zal, hogy ezen ese tek ben a jo go sult és a meg bí zó sze mé -
lye meg egyez het;

10. köz ve tí tõ in téz mény: a meg bí zó vagy a jo go sult ál -
tal meg bí zott in téz mé nyek tõl el kü lö nü lõ olyan in téz mény, 
amely részt vesz a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lás le bo -
nyo lí tá sá ban;
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11. meg bí zás be fo ga dá sá nak idõ pont ja: az MNB el nö -
ké nek a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ról  szóló ren de le té ben 
meg ha tá ro zott idõ pont;

12. meg bí zó: a jo go sult ré szé re tör té nõ fi ze té si meg bí -
zás tel je sí té sé re ren del ke zést adó ügy fél;

13. pénz for gal mi jog sza bály: e ren de let, va la mint az
MNB el nö ké nek a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ról  szóló
ren de le te;

14. pénz ügyi in téz mény: a 6. pont ban meg ha tá ro zott hi -
tel in té zet és a Hpt. 6.  §-ában meg ha tá ro zott pénz ügyi vál -
lal ko zás;

15. ren del ke zés re jo go sult: a szám la tu laj do nos, a kép -
vi se le té ben jog sza bály alap ján el jár ni jo go sult sze mély, il -
let ve a szám la fe let ti ren del ke zés re ál ta luk fel jo go sí tott
más sze mély;

16. részt ve võ ál lam: az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam;

17. részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lás: a meg bí zó ren -
del ke zé se alap ján vég zett olyan fi ze té si mû ve let, amely -
nek so rán az át uta lás össze ge a részt ve võ ál la mok egyi ké -
ben lévõ in téz mény köz re mû kö dé sé vel a jo go sult szá má ra
egy má sik részt ve võ ál lam ban lévõ in téz mény nél vá lik
hoz zá fér he tõ vé;

18. részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá si meg bí zás: a
meg bí zó egy in téz mény nek adott bár mely for má jú, fel té tel 
nél kü li ren del ke zé se a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lás
tel je sí té sé re;

19. szám la:
19.1. bank szám la: a Ptk. 529.  §-a sze rin ti bank szám la -

szer zõ dés alap ján meg nyi tott szám la, amely el ne ve zé sé tõl és 
pénz ne mé tõl füg get le nül a szám la tu laj do nos pénz kö ve te lé -
se i nek és pénz tar to zá sa i nak nyil ván tar tá sá ra, ke ze lé sé re
szol gál, és amely nek ter hé re vagy ja vá ra – jog sza bály el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – a pénz for gal mi jog sza bály ban
meg ha tá ro zott bár mely fi ze té si mód al kal maz ha tó;

19.2. bel föl di bank szám la: a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén nyi tott és ve ze tett bank szám la;

19.3. kincs tá ri szám la: a Kincs tár ál tal – jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott pénz for gal mi fel ada ta i hoz kap cso ló -
dó an – ve ze tett szám la;

19.4. pénz for gal mi bank szám la: az a bel föl di bank -
szám la, ame lyet a szám la tu laj do nos az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továbbiak ban: Art.)
178.  §-ának 28. pont ja sze rin ti vál lal ko zá si te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos pénz for gal má nak le bo nyo lí tá sa cél já ból
tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ál la pí tott kö te -
le zett ség alap ján nyit, il let ve nyi tott – ide ért ve a 2002. ja -
nu ár 1. elõtt a ko ráb ban ha tály ban volt de vi zá ról  szóló
1995. évi XCV. tör vény 48.  §-a és 50.  §-a alap ján nyi tott
de vi za szám lá kat, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 103.  §-ának
(2) be kez dé se sze rint a he lyi, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány -
zat költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá ját, va la mint a kül föl -
di vál lal ko zás nak az Art. 9.  §-a (3) be kez dé se alap ján nyi -
tott pénz for gal mi bank szám lá ját is –, to váb bá az a bank -
szám la, amely a szám la tu laj do nos ren del ke zé sé nek meg -

fele lõen ki fe je zet ten pénz for gal mi bank szám la ként ke rül
meg nyi tás ra;

19.5. ügy fél szám la: a Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek
102. pont já ban meg ha tá ro zott szám la;

20. szám la tu laj do nos: a szám la ve ze tõ vel szám la szer -
zõ dést kötõ fél, to váb bá az a szer ve zet, amely nek a szám -
la ve ze tõ jog sza bály alap ján szám lát ve zet;

21. szám la ve ze tõ: a 6. pont ban meg ha tá ro zott hi tel in té -
zet és az ügy fél szám la ve ze té sé re tör vény ben fel ha tal ma -
zott jogi sze mély;

22. tá vol ról hoz zá fé rést biz to sí tó fi ze té si esz köz: az az
elekt ro ni kus fi ze té si esz köz, amellyel az ügy fél – rend sze -
rint sze mély azo no sí tó kód, illetõ leg más azo no sí tó hasz ná -
la ta ré vén – ren del kez het a hi tel in té zet tel szem ben fenn -
álló szám la kö ve te lé sé rõl vagy a pénz ügyi in téz mény ál tal
nyúj tott hi tel le he tõ sé ge igény be vé te lé rõl, így kü lö nö sen a
bank kár tya, va la mint a szám la kö ve te lés rõl való ren del ke -
zést táv köz lé si esz köz vagy szá mí tó gép út ján biz to sí tó
egyéb esz köz;

23. vég re haj tó: a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994.
évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Vht.) 225.  § (1) be kez -
dé sé nek a)–d) pont já ban meg je lölt szer vek és sze mé lyek,
az Art. 144.  §-a sze rin ti adó vég re haj tó, to váb bá a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
131.  §-ában meg ha tá ro zott szer vek és sze mé lyek.

II. Fejezet

A BANKSZÁMLA

A bankszámla megnyitása

3.  §

(1) A bel föl di jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság – tör vény vagy kor mány -
ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a kész pénz ben
tel je sít he tõ fi ze té sek cél já ra szol gá ló pénz esz kö zök ki vé -
te lé vel, kö te les pénz esz kö ze it pénz for gal mi bank szám lán
tar ta ni, pénz for gal mát pénz for gal mi bank szám lán le bo -
nyo lí ta ni, s en nek ér de ké ben bank szám la szer zõ dést köt ni.
E ren del ke zést al kal maz ni kell a gaz da sá gi te vé keny ség -
gel kap cso la tos pénz esz köz te kin te té ben az ál ta lá nos for -
gal mi adó fi ze té sé re kö te le zett ter mé sze tes sze mély re, ide -
ért ve az egyé ni vál lal ko zót is.

(2) Pénz for gal mi bank szám la nyi tá sá ra kö te le zett a vele
szem ben fo lyó csõd el já rás vagy fel szá mo lá si el já rás alatt
csak egyet len pénz for gal mi bank szám lá val ren del kez het és
fi ze té si for gal mát azon kö te les le bo nyo lí ta ni. En nek ér de ké -
ben a csõd el já rás ban a fi ze té si ha la dé kot tar tal ma zó vég zés,
illetõ leg a fel szá mo lá si el já rás ban a fel szá mo lást el ren de lõ
vég zés Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét köve tõen ha la -
dék ta la nul kö te les az ál ta la vá lasz tott pénz for gal mi bank -
szám lá ján kí vü li bank szám lá já ra vo nat ko zó bank szám la -
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szer zõ dést azon na li ha tállyal fel mon da ni és a bank szám la -
szer zõ dés fel mon dá sá nak nap ján az egyéb bank szám lán
lévõ egyen leg össze gé nek át uta lá sát kez de mé nyez ni.

(3) Pénz for gal mi bank szám lát a hi tel in té zet ak kor nyit -
hat, ha

a) a jogi sze mély és a jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa ság lét re jöt té hez szük sé ges nyil ván tar tás ba (a továb -
biak ban: nyil ván tar tás) már be jegy zett jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság a nyil ván tar tást
ve ze tõ szer ve zet tõl szár ma zó, 30 nap nál nem ré geb bi ok irat -
tal iga zol ta, hogy a nyil ván tar tás ban sze re pel, va la mint adó -
szá mát és sta tisz ti kai szám je lét kö zöl te,

b) a nyil ván tar tás ba még be nem jegy zett jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság lé te sí tõ ok -
ira tát (tár sa sá gi szer zõ dé sét) egy má so la ti pél dány ban át ad -
ta, va la mint – ha cég be jegy zés re kö te le zett és a pénz for gal -
mi bank szám la meg nyi tá sa nem fel té te le a cég be jegy zé si ké -
re lem be nyúj tá sá nak – csa tol ta a cég be jegy zé si ké re lem be -
nyúj tá sa kor a cég bí ró sá gon ka pott ta nú sít vány má so la tát,

c) az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé re kö te le zett ter mé -
sze tes sze mély, il let ve az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé re
kö te le zett egyé ni vál lal ko zó az Adó- és Pénz ügyi El len õr -
zé si Hi va tal nál tör tént nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló ok -
irat má so la ti pél dá nyát át ad ta, egyé ni vál lal ko zó az egyé ni
vál lal ko zói, ille tõ leg a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
más iga zol vány má so la tát csa tol ta,

d) a pénz for gal mi bank szám la nyi tá sá ra nem kö te le zett 
szer ve zet – a szer ve zet jogi for má já ra vo nat ko zó elõ írások
sze rint – a lét re jöt té re, il let ve nyil ván tar tás ba vé te lé re vo -
nat ko zó ok má nyo kat, ira to kat be mu tat ta.

(4) A pénz for gal mi bank szám lát a hi tel in té zet a 8.  §
(7) be kez dé sé ben fog lal ta kat figye lembe véve azon na li
ha tállyal meg szün te ti, ha a szám la meg nyi tá sát kö ve tõ
90 na pon be lül a pénz for gal mi bank szám la nyi tás ra kö te le -
zett szer ve zet a nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve zet tõl szár ma -
zó, 30 nap nál nem ré geb bi ok irat tal nem iga zol ja, hogy a
nyil ván tar tás ban sze re pel.

(5) A (3) be kez dés b) pont ja alap ján:
a) gaz da sá gi tár sa ság és szö vet ke zet ré szé re meg nyi tott 

pénz for gal mi bank szám la ter hé re, il let ve – az ala pí tói va -
gyon ki vé te lé vel – ja vá ra fi ze té si meg bí zást tel je sí te ni
mind ad dig nem le het, amíg a szám la tu laj do nos nem iga -
zol ta, hogy nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se irán ti ké rel -
mét be nyúj tot ta, va la mint adó szá mát és sta tisz ti kai szám -
je lét nem kö zöl te,

b) nyil ván tar tás ba vé tel lel lét re jö võ egyéb jogi sze mé -
lyek ré szé re meg nyi tott pénz for gal mi bank szám la ter hé re,
il let ve – az ala pí tói va gyon ki vé te lé vel – ja vá ra fi ze té si
meg bí zást tel je sí te ni az a) pont ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek tel je sí té se ese tén is ki zá ró lag a nyil ván tar tás ba vé tel
meg tör tén té nek iga zo lá sát köve tõen le het.

(6) A hi tel in té zet kö te les a bank szám lák meg nyi tá sá hoz
be nyúj tott do ku men tu mo kat, ille tõ leg azok má so la tát a
bank szám la fenn ál lá sa so rán, va la mint a meg szû né sét
köve tõen leg alább 10 évig meg õriz ni.

A bankszámla feletti rendelkezés

4.  §

(1) A bank szám la fe lett ter mé sze tes sze mély szám la tu -
laj do nos a bank szám la szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó -
don, ön ál ló an vagy más sze méllyel együt te sen vagy kü -
lön-kü lön ren del kez het.

(2) Jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá -
gi tár sa ság szám la tu laj do nos bank szám la fe let ti ren del ke -
zé sé hez a nyil ván tar tás ba be jegy zett, ille tõ leg be jegy zés re 
be je len tett tel jes vagy rö vi dí tett ne vé nek (cég ne vé nek)
betû sze rin ti hasz ná la ta, va la mint a szám la tu laj do nos ál tal
a bank szám la fe let ti ren del ke zés re be je len tett sze mély
vagy sze mé lyek alá írá sa szük sé ges. Az Art. sze rin ti egyéb
szer ve zet a lé te sí tõ ok ira tá ban, en nek hi á nyá ban a bank -
szám la szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don ren del kez het
bank szám lá ja fe lett.

(3) A szám la tu laj do nos vagy a kép vi se le té ben jog sza -
bály alap ján el jár ni jo go sult sze mély ál tal fel jo go sí tott ren -
del ke zés re jo go sult ren del ke zé si joga bár mi kor vissza von -
ha tó vagy – a bank szám la szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
eset ben és mó don – kor lá toz ha tó.

(4) A bank szám la fe let ti ren del ke zés bank szám la szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott eset ben és mó don írás ban vagy
táv köz lé si esz kö zön ke resz tül szó ban vagy elekt ro ni ku san
tör tén het. Az alá írás – kü lön meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott mó don – elekt ro ni kus kó do lás sal he lyet te sít he tõ, ha a
hi tel in té zet és a szám la tu laj do nos elekt ro ni kus adat át vi te li 
kap cso lat ban áll egy más sal.

(5) A hi tel in té zet a tõle el vár ha tó gon dos ság gal kö te les
biz to sí ta ni, hogy a ren del ke zé si jo go sult sá got csak a szám -
la tu laj do nos és az ál ta la fel jo go sí tott gya ko rol has sa.

(6) A ren del ke zé si jog gya kor lá sa so rán a hi tel in té zet a
tõle el vár ha tó gon dos ság gal kö te les el len õriz ni, hogy a
meg bí zá son fel tün te tett alá írás (ide ért ve az elekt ro ni kus
kó dot is) meg egye zik-e a ren del ke zés re jo go sult hi tel in té -
zet nél be je len tett alá írá sá val (elekt ro ni kus kód já val).

(7) A hi tel in té zet az alá írá sok be je len té sé nek, nyil ván -
tar tá sá nak és vizs gá la tá nak bel sõ el já rá si rend jét kö te les
sza bá lyoz ni.

A bankszámla felett rendelkezõk bejelentése

5.  §

(1) A szám la tu laj do nos vagy szám la tu laj do nos szer ve -
zet ese té ben a szer ve zet jogi for má ját sza bá lyo zó jog sza -
bály ban a szer ve zet kép vi se le té re jog sza bály ere jé nél fog -
va jo go sult ként meg ha tá ro zott sze mély (e § al kal ma zá sá -
ban a továb biak ban: ve ze tõ) – a hi tel in té zet ál tal rend sze -
re sí tett mó don – írás ban vagy a Hpt. 210.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti elekt ro ni kus ok irat for má já ban je len ti be
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(e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: be je len tés) a bank -
szám la fe lett ren del kez ni jo go sul tat. A szám la ve ze tõ hi tel -
in té zet nem vizs gál ja, hogy a szám la tu laj do nos, il let ve a
ve ze tõ ál tal a bank szám la fe let ti ren del ke zés re be je len tett
sze mély az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek
meg fe lel-e.

(2) A ve ze tõ be je len té si, il let ve ren del ke zé si jo go sult sá -
gát ab ban az eset ben gya ko rol hat ja, ha a meg vá lasz tá sát
(ki ne ve zé sét), va la mint alá írá sát – a szer ve zet jogi for má -
já ra vo nat ko zó sa já tos sá gok figye lembe véte lével – hi telt
ér dem lõ mó don (pl. ille té kes cég bí ró ság ál tal ér kez te tett
be jegy zé si vagy vál to zás be jegy zé si ké re lem mel és alá írá si 
cím pél dánnyal) iga zol ja. A hi tel in té zet nem fe lel a vál to -
zás be jegy zé si ké re lem utóbb tör té nõ el uta sí tá sa ese tén a
szám la tu laj do nos nál be kö vet ke zõ ká ro kért. Ha a ve ze tõ
meg bí za tá sa meg szû nik, az ál ta la be je len tett alá írók ren -
del ke zé si joga mind ad dig ér vé nyes, amíg az új vagy más
ve ze tõ más ként nem ren del ke zik.

(3) Ha a szám la tu laj do nos szer ve zet jogi for má ját sza -
bá lyo zó jog sza bály ból kö vet ke zõ en a szer ve zet nek több,
ön ál ló kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ ve ze tõ je van, bár me -
lyik ve ze tõ be je len té se ér vé nyes. Ha a szám la tu laj do nos
szer ve zet lé te sí tõ ok ira ta alap ján a ve ze tõk kö zül egy vagy
több sze mély ki zá ró la go san jo go sult a be je len tés re, ak kor
az ál ta luk tett be je len tés az ér vé nyes. Több egy más nak el -
lent mon dó be je len tés kö zül a leg utol só be je len tés az ér vé -
nyes. Együt tes kép vi se le ti jog ese té ben a jo go sul tak a be -
je len tést csak együt te sen te he tik meg.

(4) Ha vi ta tott a be je len tõ jo go sult sá ga a szer ve zet kép -
vi se le té re, a hi tel in té zet a be je len tés szem pont já ból a szer -
ve zet kép vi se le té re jo go sult nak te kin ti a be je len tõt mind -
ad dig, amíg a szer ve zet nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok sze rint a szer ve zet kép vi se le té re jo go sult.

A bankszámla feletti rendelkezés korlátozása

6.  §

(1) A szám la tu laj do nos a bank szám lá ja fe lett – a
(2)–(3) be kez dés ben, va la mint a 7–8.  §-ban fog lal tak ki vé -
te lé vel – sza ba don ren del ke zik.

(2) A meg ha tá ro zott cél ból el kü lö ní tett, a szám la tu laj -
do nos sza bad ren del ke zé se alól ki ke rült pénz esz kö zök
(így kü lö nö sen az óva dék ként el kü lö ní tett pénz esz kö zök,
a fe de zet iga zo lás sal kap cso la tos, a Tpt. 82.  §-a sze rin ti be -
fek te té si esz köz vá sár lá sá ra adott meg bí zás fe de ze te ként
tör té nõ el kü lö ní tés) az el kü lö ní tés tar ta ma alatt csak a
meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ha tók fel.

(3) A szám la tu laj do nos ren del ke zé se nél kül vagy ren -
del ke zé se el le né re a bank szám la csak a kö vet ke zõ ese tek -
ben ter hel he tõ meg:

a) a szám la ve ze tõ hi tel in té zet té ves be jegy zé sé nek a
bank szám lán tör té nõ he lyes bí té se,

b) tör vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap -
ján be nyúj tott azon na li be sze dé si meg bí zás (jog sza bá lyon
ala pu ló azon na li be sze dés),

c) a kö te le zett szám la tu laj do nos hi tel in té zet nek  szóló
be je len té se (fel ha tal ma zó le vél) alap ján be nyúj tott azon -
na li be sze dé si meg bí zás (fel ha tal ma zá son ala pu ló azon -
nali be sze dés),

d) a Vht. sze rin ti át uta lá si vég zés re tör té nõ tel je sí tés,

e) a vál tó alap ján be nyúj tott azon na li be sze dé si meg bí -
zás (vál tó be sze dés),

f) a szám la ve ze tõ ál tal a szám la tu laj do nos ré szé re nyúj -
tott pénz ügyi szol gál ta tás kö ré ben ke let ke zett ese dé kes
kö ve te lés, to váb bá az ügy fe lé vel kö tött meg ál la po dás
alap ján a be fek te té si szol gál ta tás kö ré ben ke let ke zett ese -
dé kes kö ve te lés ér vé nye sí té se.

(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti azon na li be sze dé si
meg bí zás tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban csak pénz for gal mi bank szám la ter hé re
nyújt ha tó be.

(5) A hi tel in té zet (3) be kez dés f) pont ja sze rin ti kö ve te -
lé sét a 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve te lé sek tel je sí té -
sét köve tõen, a fi ze té si ha la dé kot tar tal ma zó vég zés köz -
zé té te lé ig, a fel szá mo lást el ren de lõ jog erõs vég zés köz zé -
té te lét kö ve tõ na pig, il let ve az adós ság ren de zé si el já rás
meg in dí tá sá nak köz zé té te lé ig ér vé nye sít he ti.

A fizetési megbízások teljesítésére vonatkozó
 szabályok csõdeljárás, adósságrendezési eljárás,
 felszámolási eljárás és végelszámolás alatt álló

számlatulajdonos esetén

7.  §

(1) Csõd el já rás ese tén a hi tel in té zet a csõd el já rás alatt
álló szám la tu laj do nos szám lá já ról bank szám lák kö zöt ti el -
szá mo lást csak át uta lás sal tel je sít het a fi ze té si ha la dé kot
tar tal ma zó vég zés nek a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el -
já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban:
Cstv.) 11.  §-a sze rin ti köz zé té te le nap já tól a csõd el já rást
be fe je zet té nyil vá ní tó vég zés be mu ta tá sá ig. A Cstv.
12.  §-a (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve te lé sek ér vé -
nye sí té se ér de ké ben vég re hajt ha tó bí ró sá gi és köz igaz ga -
tá si ha tá ro zat alap ján be nyúj tott azon na li be sze dé si meg -
bí zást a hi tel in té zet a fi ze té si ha la dék tar ta ma alatt is kö te -
les be fo gad ni, il let ve tel je sí te ni.

(2) A csõd el já rás alatt álló szám la tu laj do nos leg ké sõbb
a fi ze té si ha la dé kot tar tal ma zó vég zés köz zé té te lé vel egy -
ide jû leg kö te les a hi tel in té zet nek be je len te ni

a) a csõd el já rás ban ki ren delt va gyon fel ügye lõ jó vá ha -
gyá sá val tel je sít he tõ fi ze té si meg bí zá sok ér ték ha tá rát
(össze gét), és

b) a va gyon fel ügye lõ hi telt ér dem lõ mó don (pl. köz -
jegy zõ ál tal) iga zolt alá írá sát.
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(3) A fi ze té si ha la dék tar ta ma alatt a hi tel in té zet (2) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti össze get meg ha la dó össze gû fi ze -
té si meg bí zást ki zá ró lag a va gyon fel ügye lõ jó vá ha gyá sá -
val tel je sít het.

(4) A hi tel in té zet a csõd el já rás alatt álló szám la tu laj do -
nos sal szem ben a fi ze té si ha la dé kot tar tal ma zó vég zés
köz zé té te lé tõl a csõd el já rást be fe je zet té nyil vá ní tó vég zés
be mu ta tá sá ig ter je dõ idõ szak ban be nyúj tott és a (2) be kez -
dés a) pont ja sze rint be je len tett ér ték ha tárt meg ha la dó
össze gû azon na li be sze dé si meg bí zá so kat tel je sí tés elõtt
kö te les meg kül de ni a va gyon fel ügye lõ nek jó vá ha gyás cél -
já ból. Ez az elõ írás nem vo nat ko zik az (1) be kez dés sze rin -
ti vég re hajt ha tó bí ró sá gi és köz igaz ga tá si ha tá ro zat alap -
ján be nyúj tott azon na li be sze dé si meg bí zás ra.

(5) Az adós ság ren de zé si el já rás meg in dí tá sá ról  szóló
vég zés köz zé té te lét köve tõen a he lyi ön kor mány za tok
adós ság ren de zé si el já rá sá ról  szóló 1996. évi XXV. tör -
vény 10.  §-a (5) be kez dé sé nek meg fele lõen a hi tel in té zet
szám la meg ter he lés re vo nat ko zó fi ze té si meg bí zást csak a
pénz ügyi gond nok el len jegy zé sé vel ren del ke zõ meg bí zá -
sok alap ján tel je sít het.

(6) Az adós ság ren de zé si el já rás alatt álló szám la tu laj do -
nos a pénz ügyi gond nok hi telt ér dem lõ mó don (pl. köz -
jegy zõ ál tal) iga zolt alá írá sát leg ké sõbb az adós ság ren de -
zé si el já rást meg in dí tó vég zés köz zé té te lét kö ve tõ 8 na pon 
be lül kö te les a sa ját, va la mint a fel ügye le te alatt mû kö dõ
költ ség ve té si szerv bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té zet nek
be je len te ni.

(7) Az azon na li be sze dé si meg bí zás jo go sult ja az adós -
ság ren de zé si el já rás alatt álló szám la tu laj do nos sal, va la -
mint a fel ügye le te alatt mû kö dõ költ ség ve té si szerv vel
szem ben az adós ság ren de zé si el já rás tar ta ma alatt be nyúj -
tott be sze dé si meg bí zá so kat be nyúj tás elõtt kö te les el len -
jegy zés cél já ból meg kül de ni a pénz ügyi gond nok nak.

(8) A va gyon fel ügye lõ a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jó vá ha gyá sát, a pénz ügyi gond nok az (5) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott el len jegy zé si jo gát a fi ze té si meg bí zás ra rá -
ve ze tett – a (2) be kez dés b) pont ja, il let ve a (6) be kez dés
sze rint be je len tett – alá írá sá val (,,el len jegy zem” szö veg
fel tün te té se mel lett) gya ko rol hat ja.

(9) A csõd el já rás alatt álló szám la tu laj do nos kö te les a
hi tel in té zet nek ha la dék ta la nul be mu tat ni a fi ze té si ha la dék 
meg hosszab bí tá sá ról ren del ke zõ, il let ve a csõd el já rást be -
fe je zet té nyil vá ní tó vagy meg szün te tõ jog erõs bí ró sá gi
vég zést. Az adós ság ren de zé si el já rás alatt álló szám la tu -
laj do nos kö te les a (6) be kez dés ben em lí tett hi tel in té zet ré -
szé re ha la dék ta la nul be mu tat ni az adós ság ren de zé si el já -
rás meg szün te té sé rõl  szóló jog erõs bí ró sá gi vég zést.

(10) A Cstv. 24/A.  §-a sze rin ti ide ig le nes va gyon fel -
ügye lõ ki ren de lé se ese tén, az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ
te vé keny sé gé nek a Cstv. 24/A.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rin ti meg kez dé sé vel egy ide jû leg a szám la tu laj do nos kö te -
les a hi tel in té zet nek be je len te ni az ide ig le nes va gyon fel -

ügye lõ hi telt ér dem lõ mó don (pl. köz jegy zõ ál tal) iga zolt
alá írá sát.

(11) Az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ a Cstv.-ben meg ha -
tá ro zott hoz zá já ru lá sát a fi ze té si meg bí zás ra rá ve ze tett – a
(10) be kez dés sze rint be je len tett – alá írá sá val (,,el len jegy -
zem” szö veg fel tün te té se mel lett) gya ko rol hat ja.

(12) Fel szá mo lás alatt álló szám la tu laj do nos bank szám -
lá ja, ügy fél szám lá ja fe let ti ren del ke zés a fel szá mo lást el -
ren de lõ jog erõs vég zés köz zé té te lét kö ve tõ nap tól csak a
fel szá mo ló tól fo gad ha tó el.

(13) A szám la ve ze tõ hi tel in té zet a fel szá mo lást el ren de -
lõ jog erõs vég zés köz zé té te lét kö ve tõ nap tól a szám la tu laj -
do nos ne vét „fel szá mo lás alatt”, il let ve a szám la el ne ve zé -
sét „f.a.” tol dat tal lát ja el. A szám la fe lett az iga zolt fel szá -
mo ló ál tal be je len tett ren del ke zés re jo go sult a szám la tu laj -
do nos „fel szá mo lás alatt” tol dat tal el lá tott neve meg je lö lé -
sé vel ren del kez het.

(14) Vég el szá mo lás alatt álló szám la tu laj do nos bank -
szám lá ja fe let ti ren del ke zés a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró -
sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi
V. tör vény 102.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti ér -
te sí tés kéz hez vé te lét köve tõen csak a vég el szá mo ló tól, il -
let ve az ál ta la be je len tett ren del ke zés re jo go sult tól fo gad -
ha tó el. Vég el szá mo lás alatt álló szám la tu laj do nos ré szé re
bank szám lát nem ve ze tõ ügy fél szám la-ve ze tõ ezt a ren del -
ke zést a vég el szá mo lá si el já rás ról  szóló bí ró sá gi vég zés
Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét köve tõen kö te les al -
kal maz ni.

(15) A szám lát ve ze tõ hi tel in té zet a vég el szá mo lás kez -
dõ idõ pont já ról a (14) be kez dés sze rin ti ér te sü lé se idõ -
pont já ban a szám la el ne ve zé sét „v.a.” tol dat tal lát ja el. A
szám la fe lett a vég el szá mo ló, il let ve az ál ta la be je len tett
ren del ke zés re jo go sult a szám la tu laj do nos „vég el szá mo lás 
alatt” tol dat tal el lá tott neve meg je lö lé sé vel ren del kez het.

III. Fejezet

A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK SORBA ÁLLÍTÁSA

8.  §

(1) A hi tel in té zet a pénz ügyi fe de zet hi á nya  miatt rész -
ben vagy egész ben nem tel je sít he tõ, a kö vet ke zõk ben fel -
so rolt fi ze té si meg bí zá so kat (elõ nyö sen rang so rolt fi ze té si
meg bí zá sok) a jo go sult azon na li vissza kül dést kérõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban a tel je sí tés hez szük sé ges fe de zet biz -
to sí tá sá ig – leg fel jebb azon ban 35 na pig – sor ba ál lít ja az
aláb bi ak sze rint:

a) a szám lát ve ze tõ hi tel in té zet té ves be jegy zé sé nek a
szám lán tör té nõ he lyes bí té se;

b) jog sza bá lyon ala pu ló azon na li be sze dé si meg bí zás
és át uta lá si vég zés, ezen be lül
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ba) a vég re haj tó, a Ket. 133.  §-ának (1) be kez dé se alap -
ján a vég re haj tást fo ga na to sí tó, to váb bá az Art. 144.  §-a,
ille tõ leg a Vht. 82/A.  §-a alap ján az Art. sze rin ti adó ha tó -
ság ál tal be nyúj tott azon na li be sze dé si meg bí zás és a bí ró -
ság ál tal ho zott át uta lá si vég zés (Vht. 80.  §),

bb) tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott egyéb ese tek ben a jo go sult ál tal pénz kö ve te lés be haj -
tá sá ra be nyúj tott azon na li be sze dé si meg bí zás, amely a
ba) al pont ban meg ha tá ro zot ta kon kí vü li vég re haj tás alap -
já ul szol gá ló ok ira ton ala pul,

bc) a ba)–bb) al pon tok ban meg ha tá ro zott ese te ken kí -
vü li, tör vény vagy kor mány ren de let alap ján be nyúj tott
azon na li be sze dé si meg bí zás, ide nem ért ve a fel ha tal ma zó 
le vé len és a vál tón ala pu ló be sze dé si meg bí zást;

c) a Kincs tár ál tal be nyúj tott, a he lyi ön kor mány za tok
net tó fi nan szí ro zá sa so rán meg elõ le ge zett kö ve te lé sek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel so ro lás tel je sí té si sor ren -
det is je löl. Az azo nos pont alá tar to zó meg bí zá sok kö -
zött – füg get le nül az (1) be kez dés b) pont já ban sze rep lõ al -
pon tok tól – az ér ke zés idõ pont ja ha tá roz za meg a tel je sí tés 
sor rend jét.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti
meg bí zá sok és az át uta lá si vég zés te kin te té ben a hi tel in té zet
a Vht. 79/A–79/E. és 82/A.  §-ában fog lal tak sze rint jár el.

(4) A szám la tu laj do nos nak az ugyan azon hi tel in té zet nél 
ve ze tett pénz for gal mi bank szám lái a ren del ke zé sek nek
(meg bí zá sok nak) az (1) be kez dés a) pont ja, b) pont já nak
bb)–bc) al pont jai és c) pont ja sze rin ti tel je sí té se szem pont -
já ból egy bank szám lá nak mi nõ sül nek.

(5) Az (1) be kez dés b) pont já nak bc) al pont já ban és
c) pont já ban fog lalt fi ze té si meg bí zás tel je sí té se so rán,
amennyi ben a meg bí zás ban meg je lölt szám lán nem, vagy
csak rész ben volt fe de zet és a hi tel in té zet a szám la tu laj do -
nos ja vá ra fo rint ban és kül föl di pénz nem ben is ve zet pénz -
for gal mi bank szám lát, elõ ször a szám la tu laj do nos fo rint -
ban ve ze tett, majd azt köve tõen az egyéb pénz nem ben ve -
ze tett pénz for gal mi bank szám lá ját kell figye lembe ven ni.
Pénz ne mek kö zöt ti át vál tás ese tén a ter he lést vég zõ hi tel -
in té zet ál tal jegy zett – a bank szám la meg ter he lé sé nek nap -
ján ér vé nyes – de vi za vé te li ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(6) Az (1) be kez dés b) pont já nak bb) al pont já ban meg -
ha tá ro zott fi ze té si meg bí zás tel je sí té se so rán – ha a kö te le -
zett ren del ke zik ilyen pénz for gal mi bank szám lá val – a fi -
ze té si meg bí zás ban sze rep lõ pénz nem mel azo nos pénz -
nem ben ve ze tett pénz for gal mi bank szám lát kell figye -
lembe ven ni. Amennyi ben a kö te le zett nem ren del ke zik
ilyen pénz nem ben ve ze tett pénz for gal mi bank szám lá val,
il let ve az azo nos pénz nem ben ve ze tett szám lán nem, vagy
csak rész ben volt fe de zet, ak kor a fo rint ban, majd az egyéb 
pénz nem ben ve ze tett pénz for gal mi bank szám lát kell
figye lembe ven ni. Pénz ne mek kö zöt ti át vál tás ese tén a ter -
he lést vég zõ hi tel in té zet ál tal jegy zett – a bank szám la
meg ter he lé sé nek nap ján ér vé nyes – de vi za vé te li ár fo lya -
mot kell al kal maz ni. A ter he lést vég zõ hi tel in té zet ál tal

nem jegy zett pénz nem re  szóló fi ze té si meg bí zás ese tén a
meg bí zást fo rint ban kell tel je sí te ni. A fo rint ra tör té nõ át -
vál tást az MNB ál tal köz zé tett, a ter he lés nap ján ér vé nyes
ár fo lya mon kell el vé gez ni.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti sor ba ál lí tás idõ tar ta ma alatt 
kez de mé nye zett bank szám la meg szün te tés re irá nyu ló ké -
re lem, il let ve a szám la tu laj do nos sú lyos szer zõ dés sze gé se
 miatti, a bank szám la szer zõ dés hi tel in té zet ré szé rõl tör té nõ 
azon na li ha tá lyú fel mon dá sa ese tén a bank szám la leg ko -
ráb ban a sor ba ál lí tás idõ tar ta má nak le tel tét kö ve tõ na pon
szün tet he tõ meg. A bank szám la meg szün te té si igény be fo -
ga dá sát vagy a hi tel in té zet ál ta li azon na li ha tá lyú fel mon -
dást köve tõen a hi tel in té zet hez be ér ke zett azon na li be sze -
dé si meg bí zá sok leg fel jebb a szám la meg szû né sé nek idõ -
pont já ig ál lít ha tók sor ba, mely rõl a hi tel in té zet az azon na li 
be sze dé si meg bí zás be nyúj tó ját a meg bí zás be fo ga dá sát
köve tõen ha la dék ta la nul, de leg fel jebb 5 mun ka na pon be -
lül tá jé koz tat ni kö te les.

(8) Az azon na li be sze dé si meg bí zás ra és az át uta lá si
vég zés re a ren del ke zés re álló rész fe de zet ere jé ig rész fi ze -
tést kell tel je sí te ni.

(9) A szám la tu laj do nos és a hi tel in té zet el té rõ tar tal mú
meg ál la po dá sa hi á nyá ban a hi tel in té zet a bank szám la ter -
hé re be nyúj tott fi ze té si meg bí zá so kat a bank szám lá hoz
kap cso ló dó hi tel ke ret ter hé re is tel je sí ti. Az elõ nyö sen
rang so rolt fi ze té si meg bí zá sok tel je sí té sét meg elõ zõ en
más, ter he lés re vo nat ko zó meg bí zás vagy bank kár tyá val
tör té nõ fi ze tés a hi tel ke ret ter hé re nem tel je sít he tõ.

IV. Fejezet

A RÉSZTVEVÕ ÁLLAMOK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK
KÜLÖN SZABÁLYAI

9.  §

E fe je zet ren del ke zé se it a részt ve võ ál la mok kö zöt ti
azon át uta lá sok ra kell al kal maz ni – ide nem ért ve azt az át -
uta lást, amely ese té ben a meg bí zó pénz ügyi in téz mény,
be fek te té si vál lal ko zás vagy biz to sí tó – me lye ket leg fel -
jebb 50 000 euro vagy en nek meg fe le lõ, a részt ve võ ál la -
mok egyéb de vi za ne mé ben meg ha tá ro zott összeg ben tel -
je sí te nek.

10.  §

(1) A fe lek el té rõ meg ál la po dá sa vagy jog sza bály el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta -
lá si meg bí zás ese tén a meg bí zó és a ked vez mé nye zett vi -
se li sa ját in téz mé nyé nek költ sé ge it.

(2) Az in téz mény kö te les az át uta lást a meg ál la po dás -
ban rög zí tett ha tár idõ ben és – az át uta lás so rán szük ség
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sze rint al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam tól el te kint ve – az
elõ ze tesen kö zölt díj és költ ség fe jé ben tel je sí te ni.

(3) A meg bí zó el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az át uta lás 
össze gét a jo go sult ja vá ra tel jes összeg ben, le vo nás nél kül
kell át utal ni. A jo go sult ál tal igény be vett in téz mény kö te -
les a jo go sul tat tá jé koz tat ni, ha a meg bí zó úgy ren del ke -
zik, hogy az át uta lás díja és költ sé ge rész ben vagy egész -
ben a jo go sul tat ter he li.

(4) A meg bí zó ál tal igény be vett in téz mény – a meg bí zó
írás be li ké ré sé re – kö te les sa ját költ sé gé re át utal ni a jo go -
sult ré szé re a (3) be kez dés ben fog lalt elõ írás el le né re le -
vont össze get, ki vé ve, ha a meg bí zó úgy ren del ke zik, hogy 
az össze get neki írja jóvá.

(5) A köz ve tí tõ in téz mény a sa ját költ sé gé re kö te les a
(3) be kez dés ben fog lalt elõ írás el le né re le vont össze get jó -
vá ír ni a meg bí zó ál tal igény be vett in téz mény ré szé re, il -
let ve a meg bí zó ál tal igény be vett in téz mény ez irá nyú ren -
del ke zé se ese tén át utal ni a jo go sult ré szé re.

(6) A jo go sult ál tal igény be vett in téz mény kö te les sa ját
költ sé gé re a (3) be kez dés ben fog lalt elõ írás el le né re le vont 
össze get a jo go sult ré szé re jó vá ír ni.

11.  §

(1) A meg bí zó ál tal igény be vett in téz mény ké se del mi
ka ma tot fi zet a meg bí zó ré szé re, ha a meg ál la po dás ban
rög zí tett ha tár idõt nem tar tot ták be, vagy ha tár idõ re vo nat -
ko zó meg ál la po dás hi á nyá ban az összeg jó vá írá sa a jo go -
sult ál tal igény be vett in téz mény bank szám lá ján nem tör -
tént meg a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá si meg bí zás
be fo ga dá sá nak idõ pont ját kö ve tõ ban ki mun ka nap tól szá -
mí tott ötö dik ban ki mun ka na pon.

(2) A ké se del mi ka ma tot az át uta lás össze gé re vo nat ko -
zó an, az irány adó ka mat láb al kal ma zá sá val kell ki szá mí ta -
ni a meg ál la po dás ban rög zí tett ha tár idõ el tel té tõl vagy en -
nek hi á nyá ban a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá si meg -
bí zás be fo ga dá sá nak idõ pont ját kö ve tõ ban ki mun ka nap -
tól szá mí tott ötö dik ban ki mun ka nap vé gé tõl az összeg nek
a jo go sult ál tal igény be vett in téz mény bank szám lá ján tör -
té nõ jó vá írá sá ig ter je dõ idõ szak ra.

(3) Amennyi ben a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lás
egy köz ve tí tõ in téz mény nek tu laj do nít ha tó an nem tel je sül
a meg ál la po dás ban rög zí tett ha tár idõ ben, il let ve en nek
 hiányában a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá si meg bí zás
be fo ga dá sá nak idõ pont ját kö ve tõ ban ki mun ka nap tól szá -
mí tott öt ban ki mun ka na pon be lül, a köz ve tí tõ in téz mény
kö te les a (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen a
meg bí zó ál tal igény be vett in téz mény ré szé re ké se del mi
ka ma tot fi zet ni.

(4) A jo go sult ál tal igény be vett in téz mény kö te les a jo -
go sult ré szé re ké se del mi ka ma tot fi zet ni, ha a meg ál la po -
dás ban rög zí tett ha tár idõt nem tar tot ta be, vagy a ha tár idõ -
re vo nat ko zó meg ál la po dás hi á nyá ban a részt ve võ ál la -

mok kö zöt ti át uta lás össze gét a jo go sult ál tal igény be vett
in téz mény a bank szám lá ján tör té nõ jó vá írás, ille tõ leg az
in téz mény ré szé re az át uta lás ról ér ke zett ér te sí tés kö zül az
utób bi na pot kö ve tõ ban ki mun ka na pon nem írta jóvá a jo -
go sult bank szám lá ján.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti ké se del mi ka mat az át uta lás
össze gé re vo nat ko zó, az irány adó ka mat láb al kal ma zá sá -
val ki szá mí tott ka mat a meg ál la po dás ban rög zí tett ha tár -
idõ el tel té tõl, vagy en nek hi á nyá ban az összeg nek a jo go -
sult ál tal igény be vett in téz mény bank szám lá ján tör tént jó -
vá írá sát kö ve tõ ban ki mun ka nap vé gé tõl az összeg nek a
jo go sult bank szám lá ján tör té nõ jó vá írá sa nap já ig ter je dõ
idõ szak ra il le ti meg a jo go sul tat.

(6) Nem jár ké se del mi ka mat, ha a meg bí zó vagy a jo go -
sult ál tal igény be vett in téz mény bi zo nyí ta ni tud ja, hogy a
ké se de lem a meg bí zó nak vagy a jo go sult nak ró ha tó fel.

(7) Je len Fe je zet ér tel me zé sé ben a ban ki mun ka na pok
szá mí tá sa szem pont já ból nem mi nõ sül nek ban ki mun ka -
nap nak azok a na pok, ame lye ken a fi ze té si meg bí zás tel je -
sí té sé ben köz re mû kö dõ bár mely in téz mény üz let vi tel cél -
já ból nem tart nyit va.

12.  §

(1) A meg bí zó ál tal igény be vett in téz mény a meg bí zó
ké rel mé nek iga zolt kéz hez vé te lét kö ve tõ ti zen négy ban ki
mun ka na pon be lül kö te les a meg bí zó ja vá ra jó vá ír ni egy -
részt leg fel jebb 12 500 eu ro nak meg fe le lõ összeg ere jé ig
az át uta lás össze gét, más részt az át uta lás össze ge után a
meg bí zás be fo ga dá sá nak idõ pont já tól a jó vá írá sá ig ter je dõ 
idõ szak ra az irány adó ka mat láb al kal ma zá sá val ki szá mí -
tott ka ma tot és az át uta lás meg bí zót ter he lõ költ sé gét, ha a
részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá si meg bí zást a meg bí zó
ál tal igény be vett in téz mény be fo gad ta, de az összeg jó vá -
írá sa a jo go sult ál tal igény be vett in téz mény bank szám lá -
ján nem tör tént meg. E kö te le zett ség alól a meg bí zó ál tal
igény be vett in téz mény men te sül, ha az át uta lás össze gét
idõ köz ben a jo go sult ál tal igény be vett in téz mény bank -
szám lá ján jó vá ír ják.

(2) A meg bí zó (1) be kez dés sze rin ti ké rel mét a meg ál la -
po dás ban rög zí tett ha tár idõ le tel tét köve tõen vagy ha tár -
idõ re vo nat ko zó meg ál la po dás hi á nyá ban a meg bí zás be -
fo ga dá sá nak idõ pont ját kö ve tõ ban ki mun ka nap tól szá mí -
tott ha to dik ban ki mun ka nap tól kezd ve ter jeszt he ti elõ.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen a köz -
ve tí tõ in téz mény kö te les leg fel jebb 12 500 eu ro nak meg fe -
le lõ összeg ere jé ig az át uta lás össze gét költ sé gek kel és ka -
mat tal nö vel ten vissza té rí te ni az õt meg bí zó in téz mény -
nek, ha a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá si meg bí zást be -
fo gad ta, de az összeg jó vá írá sa a jo go sult ál tal igény be vett 
in téz mény bank szám lá ján nem tör tént meg, ki vé ve, ha az
át uta lás a meg bí zó in téz mény hi bás vagy hi á nyos meg bí -
zá sa  miatt nem tel je sült. A köz ve tí tõ in téz mény nek ez
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utób bi eset ben is ha la dék ta la nul in téz ked nie kell az át uta -
lás össze gé nek vissza té rí té sé re.

(4) Ha a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lás a jo go sult ál -
tal igény be vett in téz mény ál tal vá lasz tott köz ve tí tõ in téz -
mény ma ga tar tá sa vagy mu lasz tá sa  miatt nem tel je sült, a
jo go sult ál tal igény be vett in téz mény kö te les leg fel jebb
12 500 eu ro nak meg fe le lõ összeg ere jé ig az át uta lás össze -
gét, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti ka ma tot a jo go sult
ja vá ra jó vá ír ni.

(5) Az (1) és a (4) be kez dés ben fog lal tak alap ján át utalt
leg fel jebb 12 500 eu ro nak meg fe le lõ össze get és az át uta -
lás költ sé gét a meg bí zó, il let ve a jo go sult ha la dék ta la nul,
de leg fel jebb két ban ki mun ka na pon be lül kö te les az ál ta la
igény be vett in téz mény nek vissza fi zet ni, ha an nak át uta lá -
sát köve tõen az át uta lás ere de ti össze gét jó vá ír ták a jo go -
sult ja vá ra.

(6) Ha a részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lás a meg bí zó ál -
tal adott hi bás vagy hi á nyos meg bí zás vagy a meg bí zó ki fe -
je zett ren del ke zé sé re vá lasz tott köz ve tí tõ in téz mény ma ga -
tar tá sa vagy mu lasz tá sa  miatt nem tel je sült, a meg bí zó ál tal
igény be vett in téz mény nek, va la mint az át uta lás tel je sí té sé -
ben részt vevõ más in téz mé nyek nek ez eset ben is ha la dék ta -
la nul, de leg fel jebb két ban ki mun ka na pon be lül in téz ked ni
kell az át uta lás össze gé nek vissza té rí té sé re. Ha a meg bí zó ál -
tal igény be vett in téz mény bank szám lá já ra az át uta lás össze -
ge jó vá írás ra ke rül, kö te les azt a meg bí zó ja vá ra ha la dék ta la -
nul, de leg fel jebb két ban ki mun ka na pon be lül jó vá ír ni. A
vissza té rí tett összeg jó vá írá sa kor ez eset ben az in téz mé nyek
men te sül nek a meg bí zó felé fenn ál ló (1) be kez dés sze rin ti
ka mat fi ze té si és költ ség-vissza té rí té si kö te le zett ség alól. Az
át uta lás össze gé nek vissza té rí té sé bõl adó dó költ sé get az in -
téz mé nyek a vissza té rí tett összeg bõl le von hat ják, amennyi -
ben té te le sen fel so rol ják azo kat.

13.  §

A részt ve võ ál la mok kö zöt ti át uta lá si meg bí zás vég re -
haj tá sá ban részt ve võ in téz mény men te sül a ké se del mes
tel je sí tés je len ren de let ben fog lalt jog kö vet kez mé nye alól, 
ha bi zo nyít ja, hogy a ké se del met te vé keny sé gi kö rén kí vül 
esõ el há rít ha tat lan ok (vis ma i or) idéz te elõ.

V. Fejezet

AZ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ESZKÖZÖK

Az elektronikus fizetési eszközök kibocsátása
és használata

14.  §

(1) A bank kár tya és az elekt ro ni kus pénz esz köz fi ze té si
mû ve let re azok nál a jogi sze mé lyek nél, jogi sze mé lyi ség

nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok nál és egyé ni vál lal ko zók nál
hasz nál ha tó fel, ame lyek ezek el fo ga dá sá ra a ki bo csá tó val
vagy más hi tel in té zet tel szer zõ dést kö töt tek.

(2) A ki bo csá tó csak az ügy fél (bir to kos) erre irá nyu ló
ki fe je zett ké rel mé re bo csát hat ren del ke zés re elekt ro ni kus
fi ze té si esz közt, ki vé ve, ha az ügy fél már meg lé võ elekt ro -
ni kus fi ze té si esz kö zét cse ré li ki. Tá vol ról hoz zá fé rést biz -
to sí tó fi ze té si esz köz szer zõ dés be vagy jog sza bály ba üt kö -
zõ hasz ná la ta ese tén a ki bo csá tó nak jo gá ban áll a tá vol ról
hoz zá fé rést biz to sí tó fi ze té si esz közt vissza von ni.

(3) A ki bo csá tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az ügy -
fél (bir to kos) leg ké sõbb a szer zõ dés alá írá sa kor meg is mer -
je az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz hasz ná la tá nak és õr zé sé -
nek (biz ton ság ban tar tá sá nak), va la mint az ezek kel kap -
cso la tos fe le lõs sé gé nek sza bá lya i ra vo nat ko zó szer zõ dé si
fel té te le ket. A szer zõ dés fel té te le it kö zért he tõ en, jól át te -
kint he tõ for má ban írás ba kell fog lal ni.

(4) A ki bo csá tó a ki bo csá tás so rán kö te les gon dos kod ni
ar ról, hogy az ügy fél nek (bir to kos nak) az elekt ro ni kus fi -
ze té si esz köz hasz ná la tá hoz szük sé ges sze mély azo no sí tó,
il let ve egyéb kód ját vagy más ha son ló azo no sí tó ada -
tát – az ügy fé len (bir to ko son) kí vül – sen ki más ne is mer -
hes se meg.

(5) Az ügy fél (bir to kos) nem von hat ja vissza az elekt ro -
ni kus fi ze té si esz köz út ján adott fi ze té si meg bí zá sát, il let -
ve a bank kár tya igény be vé te lé vel tör tént fi ze té si mû ve le -
tét, ki vé ve, ha a meg bí zás sal, il let ve a fi ze té si mû ve let tel
egy ide jû leg az összeg nem ke rült meg ha tá ro zás ra.

(6) Bank kár tyá val bel föl dön le bo nyo lí tott fi ze té si mû -
ve let ese tén, ha a bi zony la ton sze rep lõ összeg de vi za ne me
meg egye zik a bank kár tya-hasz ná lat fe de ze tét biz to sí tó
bank szám la vagy a hi tel kár tyá hoz kap cso ló dó hi tel ke ret
de vi za ne mé vel, a bank szám lá ra ter helt vagy a hi tel ke ret
ter hé re el szá molt összeg nek min den eset ben meg kell
egyez nie a bi zony la ton sze rep lõ összeg gel.

A szerzõdés tartalma és módosítása

15.  §

(1) Az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz ki bo csá tá sá ra kö tött
szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:

a) az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz le írá sát, hasz ná la tá -
nak mód ját, be le ért ve az eset le ges összeg-, il let ve tranz ak -
ció szám kor lá to zá so kat és azok mó do sí tá sá nak mód ját is,

b) ha a bir to kos nak az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz
hasz ná la tá hoz meg ha tá ro zott tech ni kai be ren de zés sel kell
ren del kez nie, e be ren de zés el en ged he tet len mû sza ki jel -
lem zõ i nek le írá sát és hasz ná la tá nak mód ját,

c) azt az idõ tar ta mot, ame lyen be lül a bank kár tyá val
tör té nõ fi ze té sek nek, il let ve az egyéb elekt ro ni kus fi ze té si
esz köz út ján adott fi ze té si meg bí zás nak a ki bo csá tó tu do -
má sá ra ju tá sá tól szá mít va az ügy fél szám lá ját meg ter he lik

10384 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/141. szám



vagy jó vá ír ják, il let ve, ha az ügy fél a ki bo csá tó nál szám lá -
val nem ren del ke zik, a fi ze té si fel szó lí tás ra vo nat ko zó idõ -
tar ta mot,

d) az ügy fél (bir to kos) 16.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gét, a be je len tés mód ját és
a szük sé ges ada to kat,

e) a ki bo csá tó és az ügy fél (bir to kos) kö te le zett sé ge it
és fe le lõs sé gét, ide ért ve az ügy fél tõl (bir to kos tól) az adott
hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó mind azon ma ga tar tá si sza -
bá lyo kat, ame lye ket az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz és a
hasz ná la tá hoz szük sé ges sze mély azo no sí tó kód, ille tõ leg
más ha son ló azo no sí tó hasz ná la ta és õr zé se so rán be kell
tar ta nia,

f) az ügy fél (bir to kos) egyes mû ve le tek kel kap cso la tos
pa na sza ese tén a pa nasz be nyúj tá sá nak és el in té zé sé nek
mód ját, ha tár ide jét, to váb bá az ügy fél (bir to kos) fi gyel mé -
nek fel hí vá sát a jog or vos la ti le he tõ sé gek re, azok fel so ro -
lá sá val,

g) a kül föl dön tör té nõ hasz ná lat ra al kal mas elekt ro ni -
kus fi ze té si esz köz ese té ben a kül föl di pénz nem nek a
bank szám la pénz ne mé re, il let ve hi tel kár tya ese tén a hi tel
de vi za ne mé re tör té nõ át szá mí tás nál al kal ma zan dó ár fo -
lyam meg ha tá ro zá sá nak mód ját,

h) a fel szá mí tás ra ke rü lõ ka ma tot, ju ta lé kot, dí jat és
költ sé get, ide ért ve az ál lan dó költ sé ge ket is,

i) a bank kár tya-hasz ná lat fe de ze tét biz to sí tó bank -
szám la, il let ve a hi tel kár tyá hoz kap cso ló dó hi tel ke ret bõl
igény be vett hi tel össze gé re vo nat ko zó an a ka mat szá mí tás
mód ját és az ér ték na pot, amennyi ben az el tér a köny ve lés
nap já tól,

j) a ki bo csá tó bank szám la ki vo nat vagy bank szám la
 hiányában for gal mi ki vo nat ki ál lí tá sá val – az azok ra vo -
nat ko zó elõ írások sze rin ti tar ta lom mal, mó don és gya ko ri -
ság gal – tör té nõ ér te sí té si kö te le zett sé gét az elekt ro ni kus
fi ze té si esz köz zel vég zett mû ve le tek rõl.

(2) A szer zõ dés ben az e ren de let ben fog lal tak tól ki zá ró -
lag az ügy fél ja vá ra le het el tér ni. Ha a ki bo csá tó a szer zõ -
dés egy ol da lú mó do sí tá sá nak jo gát a szer zõ dés ben ki kö -
töt te [Hpt. 210.  § (3)–(4) be kez dés] és a mó do sí tás ra irá -
nyu ló aján la tá ról az ügy fe let ér te sí tet te, a mó do sí tás a
szer zõ dés ben vagy az aján lat ban meg ha tá ro zott idõ tar tam
el tel té vel – amely az ügy fél szá má ra ked ve zõt len vál to zás
ese tén nem le het rö vi debb az aján lat kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 30 nap nál – ha tály ba lép, ki vé ve, ha az ügy fél – az
em lí tett fel mon dá si idõ alatt – a szer zõ dést fel mond ja. Az
ügy fél tõl e fel mon dás ra te kin tet tel ka mat, díj, költ ség vagy 
kár té rí tés nem kö ve tel he tõ. A fel mon dá si idõ lejár táig a
szer zõ dés az ere de ti fel té te lek kel áll fenn.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt idõ tar tam nem vo nat ko zik a 
bank kár tya-hasz ná lat fe de ze tét biz to sí tó bank szám la összeg -
re, il let ve hi tel kár tya-hasz ná lat ese tén a hi tel kár tyá hoz kap -
cso ló dó hi tel ke ret bõl igény be vett hi tel össze gé re fel szá mí -
tott ka mat láb vál to zá sá ra, amely a vál to zást köz zé te võ hir -
det mény ben meg je lölt na pon lép ha tály ba. Az évi 0,7 szá za -
lék pon tos vagy azt meg ha la dó mér té kû ka mat láb-mó do sí -

tás ról a ki bo csá tó – az ügy fél fel mon dá si jo gá nak vál to zat lan 
fenn tar tá sa mel lett – leg ké sõbb a leg kö ze leb bi szám la ki vo -
na ton kö te les az ügy fe let tá jé koz tat ni.

Az ügyfél kötelezettségei

16.  §

(1) Az ügy fél (bir to kos) az elekt ro ni kus fi ze té si esz közt
a fi ze té si esz köz ki bo csá tá sá ra és hasz ná la tá nak fel té te le i -
re vo nat ko zó szer zõ dés ben fog lalt sza bá lyok nak meg fele -
lõen hasz nál hat ja. Kö te les min den, az adott hely zet ben ál -
ta lá ban el vár ha tó in téz ke dést meg ten ni an nak ér de ké ben,
hogy az elekt ro ni kus fi ze té si esz közt és a hasz ná la tá hoz
szük sé ges egyéb esz közt – így a sze mély azo no sí tó kó dot
(PIN kó dot) vagy egyéb kó dot – biz ton ság ban tart sa. Az
ügy fél (bir to kos) sze mély azo no sí tó kód ját vagy az elekt -
ro ni kus fi ze té si esz köz hasz ná la tá hoz szük sé ges egyéb kó -
dot nem je gyez he ti fel, il let ve nem rög zít he ti az elekt ro ni -
kus fi ze té si esz köz re, vagy bár mely más, az elekt ro ni kus
fi ze té si esz köz zel együtt õr zött más tárgy ra.

(2) Az ügy fél (bir to kos) kö te les az elekt ro ni kus fi ze té si
esz köz hasz ná la ta so rán az adott hely zet ben ál ta lá ban el -
vár ha tó ma ga tar tást ta nú sí ta ni, így kü lö nö sen kö te les a ki -
bo csá tó nak vagy az ál ta la meg bí zott, a szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott in téz mény nek az ott meg ha tá ro zott mó don ha -
la dék ta la nul be je len te ni, ha ész lel te, hogy

a) az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz ki ke rült a bir to ká ból,
b) az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz hasz ná la tá hoz szük -

sé ges sze mély azo no sí tó, il let ve egyéb kód, vagy más ha -
son ló azo no sí tó ada ta jo go su lat lan har ma dik sze mély tu -
do má sá ra ju tott,

c) az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz zel fel ha tal ma zás nél -
kü li fi ze té si tranz ak ci ót kez de mé nyez tek.

A kibocsátó bejelentéssel kapcsolatos
 kötelezettségei

17.  §

(1) A ki bo csá tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az ügy -
fél (bir to kos) a 16.  § (2) be kez dés sze rin ti be je len té sét a
hét bár mely nap ján, a nap bár mely sza ká ban meg te hes se.

(2) A be je len té sek rõl olyan nyil ván tar tást kell ve zet ni,
amely leg alább öt évig meg bíz ha tó an és meg vál toz tat ha -
tat la nul biz to sít ja a be je len té sek idõ pont já nak és tar tal má -
nak bi zo nyí tá sát. A ki bo csá tó az ügy fél (bir to kos) ké rel -
mé re kö te les – ugyan ar ra a be je len tés re vo nat ko zó an egy
al ka lom mal – té rí tés men te sen iga zo lást ki ad ni a be je len tés 
idõ pont já ról és tar tal má ról. A ki bo csá tó az egy éven be lü li
be je len tés re vo nat ko zó an a be je len tés tõl szá mí tott
15 mun ka na pon, az egy év nél ré geb bi be je len tés re vo nat -
ko zó an pe dig 30 mun ka na pon be lül adja ki az iga zo lást.
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Fe le lõs sé gi és kár vi se lé si sza bá lyok

18.  §

(1) A 16.  § (2) be kez dé se sze rin ti be je len tés meg té te lét
meg elõ zõ en be kö vet ke zett, az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz 
el vesz té sé bõl, el lo pá sá ból vagy el rab lá sá ból ere dõ kárt – a
(2) be kez dés ben fog lal tak sze rint – az ügy fél (bir to kos), a
be je len tés meg té te lét köve tõen be kö vet ke zett, az elekt ro -
ni kus fi ze té si esz köz el vesz té sé bõl, el lo pá sá ból vagy el -
rab lá sá ból ere dõ kárt leg fel jebb ti zen öt mil lió fo rint ere jé ig 
a ki bo csá tó vi se li. A ki bo csá tó men te sül fe le lõs sé ge alól,
ha bi zo nyít ja, hogy a kár az ügy fél (bir to kos) szán dé ko san
vagy sú lyos gon dat lan ság gal oko zott szer zõ dés sze gé se
foly tán kö vet ke zett be.

(2) Az ügy fél (bir to kos) a be je len tés meg té te lét meg elõ -
zõ en be kö vet ke zett kárt leg fel jebb negy ven öt ezer fo rint ere -
jé ig vi se li, ki vé ve, ha a kár az ügy fél (bir to kos) szán dé kos
vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa  miatt kö vet ke zett be.

(3) Az ügy fél (bir to kos) a (2) be kez dés ben fog lalt
összeg ere jé ig sem te he tõ fe le lõs sé, ha az elekt ro ni kus fi -
ze té si esz közt an nak fi zi kai je len lé te vagy elekt ro ni kus
azo no sí tá sa nél kül hasz nál ták.

(4) Be je len tés ese tén a ki bo csá tó kö te les az elekt ro ni kus
fi ze té si esz köz to váb bi hasz ná la tá nak meg aka dá lyo zá sa ér -
de ké ben min den, az ilyen te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet -
tõl ál ta lá ban el vár ha tó in téz ke dést meg ten ni ak kor is, ha az
ügy fél az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz hasz ná la ta és õr zé se
so rán meg szeg te a szer zõ dés elõ írásait. A ki bo csá tó fe lel az
in téz ke dés el mu lasz tá sa  miatt be kö vet ke zett ká rért.

(5) A ki bo csá tó fe lel azért a ká rért, amely a 17.  §-ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sá ból szár ma -
zik, ide ért ve azt a kárt is, amely ab ból szár ma zik, ha az
ügy fél a ki bo csá tó nak fel ró ha tó tech ni kai-mû sza ki ok
 miatt nem tu dott ele get ten ni a 16.  § (2) be kez dé se sze rin ti
be je len té si kö te le zett sé gé nek.

(6) A ki bo csá tó fe le lõs:
a) a tá vol ról hoz zá fé rést biz to sí tó fi ze té si esz köz zel

kez de mé nye zett át uta lás, a bank kár tyá val tör té nõ kész -
pénz fel vé tel és az elekt ro ni kus pénz esz köz fel töl té se vagy
ki ürí té se vég re haj tá sá nak el mu lasz tá sá ért, va la mint ezek
hi bás vég re haj tá sá ért ak kor is, ha eze ket a mû ve le te ket
olyan esz köz nél (ter mi nál nál) vagy be ren de zés nél kez de -
mé nyez ték, amely nem tar to zik köz vet len vagy ki zá ró la -
gos fel ügye le te alá, ki vé ve, ha a mû ve le tet a ki bo csá tó ál -
tal hasz ná lat ra nem en ge dé lye zett esz köz nél (ter mi nál nál)
vagy be ren de zés nél kez de mé nyez ték,

b) azon mû ve le tek vég re haj tá sá ért, ame lyek nem az
ügy fél meg bí zá sán ala pul nak.

(7) A (6) be kez dés ben fog lalt fe le lõs sé ge alap ján a ki -
bo csá tó kö te les az ügy fe let ért kárt meg té rí te ni, amely ma -
gá ban fog lal ja:

a) a hi bá san vég re haj tott mû ve let össze gét és az irány -
adó ka mat láb bal meg ha tá ro zott ka ma tot, ek kor a ka mat -

szá mí tás át uta lás ese tén a meg bí zás be fo ga dá sá nak idõ -
pont já tól a jo go sult ré szé re tör té nõ jó vá írá sig, az ügy fél
meg bí zá sa nél kü li mû ve let vég re haj tá sa ese tén pe dig a
mû ve let vég re haj tá sá nak idõ pont já tól kez dõ dõ en az ügy -
fél szám lá já ra tör té nõ vissza írá sig ter jed, vagy

b) a vég re nem haj tott mû ve let össze gét és a meg bí zás
be fo ga dá sá nak idõ pont já tól a jo go sult ré szé re tör té nõ jó -
vá írás idõ pont já ig ter je dõ idõ szak ra szá mí tott, az irány adó 
ka mat láb bal meg ha tá ro zott ka ma tot.

(8) A ki bo csá tó fe le lõs az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz -
nek az ügy fél (bir to kos) ré szé re tör té nõ át adá sá ért. Az
elekt ro ni kus fi ze té si esz köz ügy fél hez (bir to kos hoz) tör té -
nõ el jut ta tá sa so rán ke let ke zett kárt a ki bo csá tó nem há rít -
hat ja át az ügy fél re.

(9) A bank kár tya jo go su lat lan sze mély ál ta li hasz ná la tá -
ból ere dõ olyan ki fi ze tést, amely a tá vol le võk kö zött kö tött 
szer zõ dé sek rõl  szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let, ille -
tõ leg a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi ága za ti
szol gál ta tá si szer zõ dé sek rõl  szóló 2005. évi XXV. tör vény 
ha tá lya alá tar to zó táv ér té ke sí té si ügy le tek kel kap cso la tos, 
az ügy fél ké ré sé re tö röl ni kell, és az ilyen meg bí zás ból
ere dõ en ki fi ze tett össze get a ki bo csá tó kö te les az ügy fél
ré szé re jó vá ír ni vagy ré szé re vissza fi zet ni. Az ügy fél a ké -
re lem irán ti jo gá ról nem mond hat le.

(10) A bank szám la ve ze té sé vel, il let ve a for gal mi ki vo -
nat ki ál lí tá sá val össze füg gés ben a ki bo csá tó és az ügy fél
kö zöt ti jog vi szony ban fel me rü lõ azon fe le lõs sé gi kér dé -
sek re, ame lyek nem az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz jo go -
su lat lan hasz ná la tá val kap cso la to sak, a pol gá ri jog ál ta lá -
nos sza bá lyai az irány adók.

(11) A (6) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott mû ve le -
tek kel kap cso lat ban a ki bo csá tó és az ügy fél kö zött ke let ke -
zett jog vi tá ban a ki bo csá tót ter he li an nak bi zo nyí tá sa, hogy

a) a mû ve let le bo nyo lí tá sát nem be fo lyá sol ta a ki bo -
csá tó nak fel ró ha tó tech ni kai-mû sza ki hiba vagy más ok,

b) a mû ve le tet pon to san rög zí tet ték és köny vel ték.

Az elektronikus pénzeszközre vonatkozó 
külön rendelkezések

19.  §

(1) Az elekt ro ni kus pénz esz köz re a (2)–(4) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel ki zá ró lag e ren de let 14.  §-ának
(1) be kez dé sét, 15.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és f)–g) pont -
ját, 16.  §-ának (1) be kez dé sét és 18.  §-a (6) be kez dé sé nek
a) pont ját kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en e ren de let
elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök re vo nat ko zó összes ren del -
ke zé sét kell al kal maz ni, ha tá vol ról hoz zá fé rést biz to sí tó
fi ze té si esz köz se gít sé gé vel az elekt ro ni kus pénz esz közt
bank szám lá ról töl tik fel, vagy a vissza vál tott pénz ér ték
 ellenértékét bank szám lá ra utal ják át.
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(3) Új ra tölt he tõ elekt ro ni kus pénz esz köz ese tén a ki bo -
csá tó kö te les biz to sí ta ni, hogy az elekt ro ni kus pénz esz kö -
zön tá rolt elekt ro ni kus pénz ér té ke és az utol só öt mû ve let
té te le sen meg ál la pít ha tó le gyen.

(4) A ki bo csá tó fe lel azért a ká rért, amely az elekt ro ni -
kus pénz esz köz, a hasz ná la tá hoz szük sé ges be ren de zés
vagy bár mely más esz köz hi bá ja  miatt kö vet ke zett be, ki -
vé ve, ha a hi bát az ügy fél az elekt ro ni kus pénz esz köz, a
be ren de zés vagy más esz köz nem ren del te tés sze rû hasz ná -
la tá val maga okoz ta.

VI. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

20.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 14.  §-ának (6) be kez dé se 2007. jú ni us
1-jén lép ha tály ba.

Átmeneti rendelkezések

21.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kez de mé -
nye zett fi ze té si mû ve le tek re a fi ze té si mû ve let kez de mé -
nye zé se kor ha tá lyos elõ írásokat kell al kal maz ni.

(2) A 8.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren del ke zést
a ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen sor ba ál lí tott fi ze té si
meg bí zá sok ra, il let ve az ezt köve tõen kez de mé nye zett
bank szám la meg szün te tés ese tén kell al kal maz ni.

Hatályon kívül helyezés

22.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a pénz for ga -
lom ról, a pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról és az elekt ro ni -
kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm.
ren de let ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

23.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a ha tá ro kon át -
nyú ló át uta lá sok ról  szóló, 1997. ja nu ár 27-i 97/5/EK
irány el ve [a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi
LXVIII. tör vény 60.  § (1) be kez dé se h) pont já nak ha) al -
pont ja alap ján meg al ko tott MNB el nö ki ren de let tel
együtt],

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a tá vol le võk kö -
zött kö tött szer zõ dé sek ese tén a fo gyasz tók vé del mé rõl
 szóló 1997. má jus 20-i 97/7/EK irány el vé nek 8. cik ke, va -
la mint 12. cikk (1) be kez dé se,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a fo gyasz tói pénz -
ügyi szol gál ta tá sok táv ér té ke sí tés sel tör té nõ for gal ma zá -
sá ról, va la mint a 90/619/EGK ta ná csi irány elv, a 97/7 EK
irány elv és a 98/27 EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 2002.
szep tem ber 23-i 2002/65/EK irány el vé nek 8. cik ke, va la -
mint 12. cikk (1) be kez dé se,

d) a Bi zott ság nak az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök kel
vég zett mû ve le tek rõl, kü lö nö sen a ki bo csá tó és bir to kos
kö zöt ti vi szony ról  szóló 97/489/EK aján lá sa.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

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 Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ke re té ben a ká bí tó -
sze rek és pszi cho trop anya gok til tott for gal ma zá sa el le ni,
1988. de cem ber 20-án, Bécs ben kelt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1998. évi L. tör vény, a New York ban, 1961.
már ci us 30-án kelt Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1965. évi 4. tör vényerejû ren de let, va la -
mint az Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény mó do sí tá sá ról és 
ki egé szí té sé rõl  szóló, Genf ben, 1972. már ci us 25-én kelt
Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 17. tör -
vényerejû ren de let vég re haj tá sa ér de ké ben a Kor mány a
ká bí tó sze rek elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter mesz té sé -
nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá sá ra
a kö vet ke zõ ket ren de li el:
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1.  §

A ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter mesz -
té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl
 szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) 1.  §-ának a)–c) pont jai he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„a) ipa ri mák: az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ
In té zet (a továb biak ban: OMMI) ál tal a Nem ze ti Faj ta -
jegy zék ben, va la mint az Eu ró pai Bi zott ság ál tal a Kö zös -
sé gi Faj ta jegy zék ben köz zé tett olyan ma gas al ka lo id tar -
tal mú Pa pa ver som ni fe rum L. faj és ro kon fa ja i nak faj tái
(a továb biak ban: mák faj ta), amely ben a ká bí tó szer nek mi -
nõ sü lõ ópi um al ka lo i dok (mor fin, te ba in, ko de in) összes
ha tó anyag kon cent rá ci ó ja a lég szá raz ál la po tú ki fej tett
mák tok ban 2009. de cem ber 31-ig át la go san 0,7%, 2010.
ja nu ár 1-jé tõl át la go san 0,2% fe let ti;

b) ét ke zé si mák: az OMMI ál tal a Nem ze ti Faj ta jegy -
zék ben, va la mint az Eu ró pai Bi zott ság ál tal a Kö zös sé gi
Faj ta jegy zék ben köz zé tett olyan ala csony al ka lo id tar tal -
mú mák faj ta, amely ben a ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ ópi um
al ka lo i dok (mor fin, te ba in, ko de in) összes ha tó anyag kon -
cent rá ci ó ja a lég szá raz ál la po tú ki fej tett mák tok ban 2009.
de cem ber 31-ig át la go san 0,7%, 2010. ja nu ár 1-jé tõl át la -
go san 0,2% vagy ez alat ti;

c) dí szí tõ mák: vi rág kö té sze ti cél ra elõ ál lí tott ét ke zé si
mák faj ta mák szá ra és mák tok ja;”

2.  §

A Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ken der ve té sé hez ki zá ró lag fém zá rolt ve tõ mag
hasz nál ha tó fel. A ter mesz tõ nek a ve tõ mag gal kap cso la tos
bi zony la to kat és szám lá kat leg alább a te nyész idõ szak vé -
gé ig meg kell õriz nie.”

3.  §

(1) A Korm. ren de let 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mák szal mát a dí szí tõ mák ter mesz tõ je
a) fel ajánl hat ja az ipa ri má kot ter mesz te tõ nek át vé tel -

re; vagy
b) vi rág kö té sze ti cél lal ér té ke sít he ti, amennyi ben

1. a ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ ópi um al ka lo i dok
(mor fin, te ba in, ko de in) összes ha tó anyag kon -
cent rá ci ó ja a lég szá raz ál la po tú ki fej tett mák tok -
ban 0,2% vagy az alat ti, vagy

2. a mák szal mát ká bí tó szer ként való fel hasz ná lást
meg ne he zí tõ el já rás sal (így kü lö nö sen fes tés sel,
lak ko zás sal, fe hé rí tés sel) ke zel ték, vagy

3. a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül re tör té nõ
ér té ke sí tés ese té ben a fo ga dó ál lam im por tõ re írá -
sos nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy a mák szal mát a
2. pont sze rint, il let ve sa ját nem ze ti elõ írásainak
meg fele lõen ke zel ni fog ja, és a nyi lat ko za tot a
ká bí tó sze rek kel és pszi cho trop anya gok kal vé -
gez he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló kor mány ren de let 
sze rin ti ex port en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol -
ják.”

(2) A Korm. ren de let 10.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § je len le -
gi (7) be kez dé se (8) be kez dés re vál to zik:

„(6) A dí szí tõ mák vi rág kö té sze ti cél ra fel nem hasz nált
mák szal má ját a ter mesz tõ fel ajánl hat ja az ipa ri má kot ter -
mesz te tõ nek át vé tel re, aki a mák szal ma el fo ga dá sa ese tén
az el szál lí tás ról sa ját költ sé gén gon dos ko dik, to váb bá a
nyil ván tar tás ér de ké ben jegy zõ könyv vel do ku men tál ja az
el szál lí tást, és a jegy zõ könyv má so la tát meg kül di az
EKH-nak.

(7) A fel nem aján lott, to váb bá át nem vett, va la mint vi -
rág kö té sze ti cél ra nem ér té ke sí tett dí szí tõ mák mák szal -
má ját ége tés sel vagy ta laj ba for ga tás sal azon nal meg kell
sem mi sí te ni. A meg sem mi sí tés idõ pont já ról a 8.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti be je len tés re kö te le zett ter mesz tõ leg alább 
7 nap pal ko ráb ban ér te sí ti az FM Hi va talt, amely a meg -
sem mi sí tést a hely szí nen el len õr zi, és er rõl jegy zõ köny vet
ál lít ki.”

4.  §

(1) A Korm. ren de let 13.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell]
„b) a ké rel me zõ üze mé nek, il let ve érin tett üzem ré szé -

nek és rak tá rá nak váz la tos terv raj zát (ame lyen fel kell tün -
tet ni a te le pí tett biz ton ság tech ni kai esz kö zök he lyét és a
biz ton ság tech ni kai rend szer mû kö dõ ké pes sé gét iga zo ló
ki vi te le zõi szak vé le ményt),”

(2) A Korm. ren de let 13.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az en ge délyt az EKH a Mi nisz té ri um, va la mint az
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Köz pon ti Ká bí tó szer ren -
dé szet (a továb biak ban: ORFK KKR) elõ ze tes szak ha tó sá -
gi ál lás fog la lá sa alap ján adja meg. Az EKH az en ge dély
egy-egy pél dá nyát meg kül di az ORFK KKR és a Mi nisz té -
ri um ré szé re.”

5.  §

(1) A Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ
9. pont tal egé szül ki:

„9. Az elõ zõ évi be ta ka rí tott te rü let nagy sá ga”
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(2) A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let mel lék le te lép.

6.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû elõ -
írásoknak – a ren de let 1.  §-a, va la mint 3.  §-ának (1) be kez -
dé se ki vé te lé vel – nem kell meg fe lel nie az olyan mák faj tá -
nak, il let ve mák mag nak, ame lyet az Eu ró pai Unió va la -
mely tag ál la má ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il -
let ve hoz tak for ga lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes va la mely EF TA-ál -
lam ban ál lí tot tak elõ, az ott irány adó elõ írásoknak meg -
fele lõen, fel té ve, hogy az irány adó elõ írások a köz rend, a
köz biz ton ság, va la mint az em be ri egész ség és élet vé del -
me te kin te té ben az e ren de let ben meg ha tá ro zot tal egyen -
ér té kû vé del met nyúj ta nak.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a Korm. ren de let 13.  §-a (5) be kez dé -
sé nek c) és d) pont ja, va la mint a ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al -
kal mas nö vé nyek ter mesz té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel -
hasz ná lá sá nak rend jé rõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 58/2006. (III. 21.) Korm. ren -
de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Korm.
ren de let

a) a 11.  § (4) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi, Szo ci á -
lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um En ge dé lye zé si és Köz igaz -
ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be „az EKH”,

b) 14.  §-ának „hoz zá já ru lá sa” szö veg ré sze he lyé be „ál -
lás fog la lá sa”

szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ká bí tó -
sze rek kel és pszi cho trop anya gok kal vé gez he tõ te vé keny -
sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „mák szal ma” szö veg rész he -
lyé be a „mák nö vény” szö veg rész lép.

8.  §

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza -
bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szolgáltatá -
saira vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10.
cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet a 228/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let hez

Étkezési mákra vonatkozó adatszolgáltatás

1. A ter mesz tõ neve, címe: ..............................................................................................................................................

2. A ve tett ter mõ te rü let nagy sá ga, he lye, hrsz.-a: ...........................................................................................................

3. A ter mesz tett faj ta neve, ve tõ mag fém zár szá ma: .......................................................................................................

4. Vi rág kö té sze ti cél ból ter mesz tett mák ese tén az ex por tá ló, il let ve a bel föl di for gal ma zó neve, címe: ......................

   .......................................................................................................................................................................................

5. Az elõ zõ évi be ta ka rí tott te rü let nagy sá ga: .................................................................................................................

Kelt: ...............................................

......................................................

ter mesz tõ”



A Kormány
229/2006. (XI. 20.) Korm.

rendelete

a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program módosított

és új adatgyûjtéseirõl

A Kor mány a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör -
vény (a továb biak ban: Stt.) 8.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a jogi sze mé lyek re, a jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek re, va la mint a
gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes sze mé lyek re 
azok gaz da sá gi te vé keny sé gé re vo nat ko zó an.

2.  §

A ren de let 1. szá mú mel lék le te a mó do sí tott és az új köz -
vet len sta tisz ti kai adat gyûj té se ket, a 2. szá mú mel lék le te a
mó do sí tott és az új sta tisz ti kai célú adat át vé te le ket tar tal -
maz za.

3.  §

A hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat szer vei az Or szá gos
Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ban (a to váb bi ak ban:
OSAP) sze rep lõ adat gyûj té se ik te kin te té ben az érin tett
adat szol gál ta tók sta tisz ti kai adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gét 2006. de cem ber 15-éig hon lap ju kon köz zét eszik.

4.  §

A hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat hoz tar to zó szer vek az
OSAP vég re haj tá sa ér de ké ben jo go sul tak a ha tó sá gi, el -
len õr zé si és gaz da sá gi te vé keny ség gel járó, to váb bá a
nyil vá nos és köz hi te lû nyil ván tar tá sok ve ze té sé vel össze -
füg gõ adat gyûj tést vég zõ szerv tõl a ren del ke zés re álló
nem sze mé lyes ada to kat egye di azo no sí tás ra al kal mas mó -
don át ven ni. Eze ket a szer ve ket az OSAP-ban sze rep lõ
adat gyûj té sek te kin te té ben az Stt. 9.  § (1) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek kel adat át adá si kö te le zett ség ter he li.

5.  §

(1) Meg szû nik a 2000. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta -
tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ról  szóló 154/1999. (X. 22.) 

Korm. ren de let tel el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt
1052/00 Je len tés Bu da pest gáz el lá tá sá ról, az 1055/00 Je -
len tés Bu da pest víz el lá tá sá ról, az 1057/00 Je len tés Bu da -
pest köz vi lá gí tá si hely ze té rõl, az 1478/00 Já ró be teg szak -
el lá tás be teg for gal mi ki mu ta tá sa és az 1455/00 Mû sor je -
len tés címû,

a 2002. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. ren de let tel el -
ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1250/02 A ter mé sze tes
vi zek ben tör té nõ hal fo gás, az 1894/02 A ka lá szos ga bo nák 
ter més ered mé nye az egyé ni gaz da sá gok nál, va la mint az
1946/02 Je len tés az in gat lan kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl 
II. címû,

a 2003. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. ren de let tel
el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1597/03 Kül föl di ek
köz vet len tõ ke be fek te té sei Ma gyar or szá gon és az
1808/03 Re zi den sek köz vet len tõ ke be fek te té sei kül föl -
dön címû,

a 2004. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let tel
el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1053/04 Je len tés Bu -
da pest csa tor na há ló za tá ról, az 1056/04 Je len tés Bu da pest
táv fû tés- és me leg víz el lá tá sá ról, az 1947/04 Je len tés az in -
gat lan kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl III., a 2034/04 Adat -
szol gál ta tás a vál lal ko zás mun ka vé del mi, il let ve mun ka -
bal ese ti hely ze té rõl bá nya ka pi tány sá gi te rü le ti ille té -
kesség sze rint, va la mint a 2035/04 Adat szol gál ta tás az ás -
vány va gyon gaz dál ko dást jel lem zõ fon to sabb ada tok ról,
bá nya ka pi tány sá gi te rü le ti ille té kesség sze rint címû,

a 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj -
té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let tel el ren delt és a mel -
lék le té ben fog lalt 1505/06 Je len tés a kór há zi ápo lá si ese -
tek rõl, az 1512/06 Cso por tos re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tók
je len té se, az 1904/06 Az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon -
ke ze lõ Rt. sa ját és hoz zá ren delt va gyo na, és az 1952/06
A Nem ze ti Au tó pá lya Rt. fõbb pénz ügyi ada tai adat gyûj -
tés, il let ve

a 2002. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. ren de let tel el -
ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1403/02 Adat szol gál ta -
tás a ma gán-mun ka köz ve tí té si te vé keny ség rõl és az
1916/02 Adat szol gál ta tás a mun ka erõ köl csön zé si te vé -
keny ség rõl címû,

a 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj -
té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let tel el ren delt és a mel -
lék le té ben fog lalt 2136/06 A Ma gyar Ál lam vas utak Rt. ál -
la mi ga ran ci á val fel vett hi te le i nek ál lo má nya és for gal ma,
va la mint a 2137/06 Az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. fõbb
pénz ügyi ada tai címû

adat át vé tel.
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(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol tak ese té ben a 2006.
évre vo nat ko zó adat szol gál ta tá so kat még az adat gyûj tést,
il let ve adat át adást el ren de lõ kor mány ren de let mel lék le té -
ben fog lal tak nak meg fele lõen kell tel je sí te ni.

(3) A 2005. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram ról  szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. ren -
de let tel el ren delt és a 247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de -
let 4. mel lék le té vel mó do sí tott 1972/05 Az in for má ci ós
és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák ál lo má nyá nak és fel -
hasz ná lá sá nak mi nõ sé gi mu ta tói címû, adat gyûj tés
meg szû nik, a 2006. évre vo nat ko zó adat szol gál ta tást az
1840/07 Az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós technoló -
giák ál lo má nyá nak mi nõ sé gi és mennyi sé gi ada tai adat -
la pon kell tel je sí te ni.

(4) A 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai
Adat gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl
 szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let tel el ren delt és
a mel lék le té ben fog lalt az 1883/06 Éves egy sze rû sí tett
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, épí tõ ipar, az 1885/06
Éves egy sze rû sí tett gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, jár -
mû-, üzem anyag-ke res ke de lem, az 1887/06 Éves egy -
sze rû sí tett gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, me zõ gaz da ság
és szol gál ta tó ága za tok, az 1889/06 Éves egy sze rû sí tett
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, pénz ügyi te vé keny ség, az
1936/06 Éves egy sze rû sí tett gaz da ság sta tisz ti kai je len -
tés, nagy ke res ke de lem, az 1937/06 Éves egy sze rû sí tett
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, kis ke res ke de lem meg szû -
nik, a 2006. évre vo nat ko zó adat szol gál ta tá so kat az
1881/06 Éves egy sze rû sí tett gaz da ság sta tisz ti kai je len -
tés címû adat la pon kell tel je sí te ni.

6.  §

Ez a ren de let a 3. szá mú  mel lék let ben fel so rolt uni ós
jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja, va la mint azok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

7.  §

A 2004. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let

5. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé be az e kor mány -
ren de let 4. szá mú mel lék le té ben fog lal tak lép nek.

8.  §

A 2002. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. ren de let
2. szá mú mel lék le té nek I. pont ja az aláb bi új 13. al pont tal
egé szül ki:

„13. A Bi zott ság 1503/2006/EK ren de le te (2006. szep -
tem ber 28.) a rö vid távú sta tisz ti kák ról  szóló 1165/98/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról és mó do sí tá sá ról a vál to -
zók meg ha tá ro zá sa, a vál to zók lis tá ja és az ada tok össze ál -
lí tá si gya ko ri sá ga te kin te té ben (1007/02)”

9.  §

A 2003. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té -
si Prog ram ról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. ren de let
4. szá mú mel lék le té nek I. pont ja az aláb bi új 17. al pont -
tal egé szül ki:

„17. A Bi zott ság 1503/2006/EK ren de le te (2006. szep -
tem ber 28.) a rö vid távú sta tisz ti kák ról  szóló 1165/98/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról és mó do sí tá sá ról a vál to -
zók meg ha tá ro zá sa, a vál to zók lis tá ja és az ada tok össze ál -
lí tá si gya ko ri sá ga te kin te té ben (1081/03)”

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 3.  § a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2007 
I. Közvetlen adatgyûjtések

A prog ram ban az adat gyûj tés jel le ge ro vat ban hasz nált rö vi dí té sek je len té se:
M = mó do sí tott
Ú = új (elsõ íz ben el ren delt) adat gyûj tés

Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

1009/07 Sze mély sé rü lé ses köz úti köz le ke dé si 
baleset

M Ha von kén ti a fõ vá ro si és me gyei
rend õr-fõ ka pi tány sá gok

a tárgy hót kö ve tõ 40. nap 93/704/EK ha tá ro zat

1021/07 Je len tés a há zi or vo sok és házi
gyer mek or vo sok te vé keny sé gé rõl

M Éven kén ti há zi or vo si és házi gyer mek or vo si
te vé keny sé get vég zõ orvosok

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

1025/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés, épí tõ ipar

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1032/07 Alap in for má ci ók az ala ku ló
gaz da sá gi szer ve ze tek rõl

M Ese mény hez
kö tõ dõ

az ala ku ló, jogi sze mé lyi sé gû
gaz da sá gi tár sa sá gok, szö vet ke ze tek, 
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa sá gok és közhasznú társaságok

az ese ményt kö ve tõ 15 na pon
be lül

2186/93/EGK ren de let

1042/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés, ipar

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1043/07 Havi in teg rált egy sze rû sí tett
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, ipar

M Ha von kén ti az ipar ban az E (vil la mos ener gia-,
gáz-, gõz-, víz el lá tás)
nem zet gaz da sá gi ág 100%-ban
meg fi gyelt, és a C, D
nem zet gaz da sá gi ág ból, a
meg fi gye lés be be vont gazdasági
szervezetek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1045/07 Je len tés a kis ke res ke de lem és
ven dég lá tás el adá si for gal má ról

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont
kis ke res ke del mi és/vagy ven dég lá tó
te vé keny sé get vég zõ üz le tet
(gyógy szer tá rat) üze mel te tõ
vállalkozások

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1058/07 Je len tés a te le pü lé sek
vil la mos ener gia-el lá tá sá ról

M Éven kén ti a vil la mos ener gia-ter me lõ és
-szol gál ta tó, va la mint la kos sá gi
vil la mos ener gia-el lá tás sal is
fog lal ko zó vagy a vil la mos ener gia
há ló za tot kezelõ vállalkozások

a tárgy évet kö ve tõ áp ri lis 15. 2003/54/EK irány elv

1060/07 Je len tés a te le pü lé sek táv fû tés- és
me leg víz el lá tá sá ról

M Éven kén ti a táv fû tõ vál la la tok, táv fû tést és
me leg víz szol gál ta tást vég zõ egyéb
vál lal ko zá sok

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 25. 2004/8/EK irány elv

1061/07 Je len tés a köz tisz ta sá gi
te vé keny ség rõl

M Éven kén ti köz tisz ta sá gi te vé keny sé get vég zõ
gaz da sá gi szer ve ze tek

a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 25. 2150/2002/EK ren de let

1062/07 Je len tés a te le pü lé sek
ivó víz el lá tá sá ról,
szenny víz el ve ze té sé rõl és
szenny víz tisz tí tá sá ról

M Éven kén ti a la kos ság ré szé re víz el lá tást vagy
szenny víz el ve ze tést és
szenny víz tísz tí tást nyúj tó re gi o ná lis
víz mû vek, az ön kor mány za ti víz- és
csa tor na mû-vál la la tok, az ön ál ló víz- 
és csa tor na mû vel ren del ke zõ vá ros-
és köz ség gaz dál ko dá si, va la mint
egyéb vállalkozások, intézmények,
szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 24. 2000/60/EK irány elv

75/440/EGK irány elv

91/271/EGK irány elv

93/481/EGK ha tá ro zat
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1071/07 Je len tés a ku ta tó-fej lesz tõ in té ze tek
és az egyéb költ ség ve té si
ku ta tó he lyek K+F adatairól

M Éven kén ti a ku ta tás, fej lesz tés ága zat ba so rolt
ku ta tó-fej lesz tõ in té ze tek,
ku ta tó köz pon tok, ön ál ló
ku ta tó la bo ra tó ri u mok és
ku ta tó cso por tok, to váb bá egyéb,
költ ség ve tés bõl gaz dál ko dó
ku ta tó he lyek, köz pon ti és he lyi
költ ség ve té si szer vek (egészségügyi
intézmények, múzeumok,
könyvtárak stb.)

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 16. 753/2004/EK ren de let

1072/07 Je len tés a fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek ben mû kö dõ
ku ta tó he lyek K+F adatairól

M Éven kén ti egye te mek, fõ is ko lák szer ve ze ti
egy sé gei (in té ze tek, la bo ra tó ri u mok,
tan szék cso por tok, ön ál ló tan szé kek,
kli ni kák stb.), ön ál ló szer ve ze ti és
gaz dál ko dá si egy sé gek (egye te mek
mel lett mû kö dõ ku ta tó in té ze tek,
egyéb felsõoktatási intézmények)

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 16. 753/2004/EK ren de let

1074/07 Je len tés a vál lal ko zá sok K+F
ada ta i ról

M Éven kén ti ku ta tá si, fej lesz té si te vé keny sé get is
vég zõ vál lal ko zá sok (a ki töl té si
út mu ta tó ban rész le te zett leírás
alapján)

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 16. 753/2004/EK ren de let

1082/07 Föld te rü let és ve tés te rü let: 2007.
má jus 31.

M Éven kén ti me zõ gaz da sá gi föld te rü le tet
hasz ná ló va la mennyi gaz da sá gi
szervezet

jú ni us 8. 357/79/EGK ren de let 
76/625/EGk  irány elv

837/90/EGK ren de let

959/93/EGK ren de let

1085/07 Fõbb nö vény kul tú rák
ter més ered mé nyei 2007.

M Éven kén ti me zõ gaz da sá gi föld te rü le tet
hasz ná ló, a meg fi gye lés be be vont
gaz da sá gi szervezetek

de cem ber 3. 2197/95/EK ren de let

837/90/EGK ren de let

959/93/EGK ren de let

1089/07 Egyé ni gaz da sá gok ál lat ál lo má nya:
2007. áp ri lis 1., 2007. au gusz tus 1.

M Éven ként két sze ri a meg fi gye lés be be vont egyé ni
gaz da sá gok

áp ri lis 11., au gusz tus 13. 2004/747/EKha tá ro zat
2004/760/EK ha tá ro zat 

2004/761/EK ha tá ro zat

93/23/EGK irány elv

93/24/EGK irány elv

93/25/EGK irány elv

97/77/EK irány elv
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1097/07 Je len tés a fel vá sár lás ról M Ha von kén ti a ter me lõk tõl fel dol go zá si vagy
to vább ér té ke sí té si cél ra
me zõ gaz da sá gi ter mé ket vá sár ló
vál lal ko zá sok kö zül az élel mi szer,
ital gyár tá sa ága zat ba és a
me zõ gaz da sá gi ter mék
nagy ke res ke del me al ága zat ba
so rol tak, to váb bá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak

a tárgy hót kö ve tõ hó 12.

1109/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés, költ ség ve té si,
tár sa da lom biz to sí tá si és non pro fit
szervezetek

M Ha von kén ti költ ség ve té si és
tár sa da lom biz to sí tá si szer ve ze tek
(KIR-be tar to zók MÁK-on
ke resz tül), ki je lölt non pro fit
szervezetek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1117/07 Mun ka erõ költ ség-fel vé tel M Éven kén ti a meg fi gye lés be be vont
vál lal ko zá sok, költ ség ve té si és
tár sa da lom biz to sí tá si szer ve ze tek
(KIR-be tar to zók a MÁK-on
ke resz tül), nonprofit szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ má jus 31.

1156/07 Sta tisz ti kai je len tés a non pro fit
szer ve ze tek rõl

M Éven kén ti egye sü le tek, egye sü lé sek,
köz tes tü le tek, ma gán- és
köz ala pít vá nyok, köz hasz nú
tár sa sá gok, ér dek kép vi se le tek, egyéb 
tár sa dal mi szer ve ze tek, va la mint az
általuk alapított intézmények

a tárgy évet kö ve tõ má jus 31.

1165/07 Sta tisz ti kai adat szol gál ta tó lap a
ter hes ség meg sza kí tás ról

M Ese mény hez
kö tõ dõ

egész ség ügyi in téz mé nyek az ese ményt kö ve tõ hó 10.

1185/07 A vízi sze mély szál lí tás ada tai M Éven kén ti a vízi szál lí tás ága zat ba so rolt, a
meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 10.

1188/07 A légi szál lí tás ada tai M Éven kén ti a légi szál lí tás ága zat ba so rolt, a
meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 10.

1189/07 Áru- és sze mély szál lí tá si
tel je sít mé nyek

M Ne gyed éven kén ti az egyéb szá raz föl di szál lí tás, a
csõ ve ze té kes szál lí tás, vízi szál lí tás
és a légi szál lí tás ága za tok ba so rolt
gaz da sá gi szer ve ze tek, valamint a
MOL Nyrt.

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20.
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1198/07 Adat fel vé te li lap a Duna
ma gyar or szá gi sza ka szá nak tran zit
ha jó for gal má ról

M Ha von kén ti fo lya mi vám hi va tal a tárgy hót kö ve tõ hó 4. 1365/2006/EK ren de let

1202/07 Ki mu ta tás a tar tós bent la ká sos és
át me ne ti el he lye zést nyúj tó
in téz mé nyek mû kö dé si adatairól

M Éven kén ti va la mennyi tar tós és át me ne ti
bent la kást nyúj tó szo ci á lis
intézmény

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

1203/07 Böl csõ dei kér dõ ív M Éven kén ti va la mennyi böl csõ de a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

1206/07 Ki mu ta tás a pénz ben és
ter mé szet ben nyújt ha tó tá mo ga tá sok
adatairól

M Éven kén ti a te le pü lé si ön kor mány za tok a tárgy évet kö ve tõ áp ri lis 15.

1207/07 Ki mu ta tás egyes szo ci á lis
alap szol gál ta tá sok ról és nap pa li
el lá tást nyúj tó in téz mé nyek adatairól

M Éven kén ti a te le pü lé si ön kor mány za tok,
va la mennyi, szo ci á lis
alap szol gál ta tást és nap pa li el lá tást
nyúj tó, in téz ményt fenn tar tó
gazdasági szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

1208/07 Je len tés a gyer mek ott ho nok és a
ne ve lõ szü lõi há ló za tok helyzetérõl

M Éven kén ti gyer mek ott ho nok, ne ve lõ szü lõi
há ló za tok fenn tar tói

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

1209/07 Je len tés a te rü le ti gyer mek vé del mi
szak szol gá la tok helyzetérõl

M Éven kén ti a Te rü le ti Gyer mek vé del mi
Szak szol gá la tok

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

1210/07 Je len tés a gyám ha tó ság
te vé keny sé gé rõl

M Éven kén ti a te le pü lé si ön kor mány za tok, vá ro si, 
fõ vá ro si-ke rü le ti gyám hi va ta lok,
me gyei és fõ vá ro si gyámhivatalok

a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 15.

1217/07 Je len tés a szá mí tás tech ni kai
te vé keny sé gek rõl

M Éven kén ti TEÁOR 72-es ága zat ba tar to zó,
leg alább öt fõt fog lal koz ta tó mû kö dõ 
vá lall ko zá sok

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 1.

1470/07 Nem zet kö zi üz le ti és szál lí tá si
szol gál ta tá sok

M Ne gyed éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi,
költ ség ve té si, va la mint non pro fit
szer ve ze tek (be le ért ve a
képviseleteket is)

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 15. 184/2005/EK ren de let

1620/07 Je len tés a ká bel te le ví zi ós
szol gál ta tás ról

M Éven kén ti ve ze té kes mû sor el osz tást és
mû sor szol gál ta tást vég zõ gaz da sá gi
szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 10.

1639/07 Táv köz lé si és mû sor szó rá si
tel je sít mé nyek

M Ne gyed éven kén ti a mû sor szó ró és táv köz lé si
szol gál ta tást, il let ve IP-hang át vi telt
nyúj tó gaz da sá gi szervezetek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 30.

1640/07 A táv köz lés te rü le ti ada tai M Éven kén ti táv köz lé si szol gál ta tást nyúj tó
gaz da sá gi szer ve ze tek

a tárgy évet kö ve tõ áp ri lis 10.
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1651/07 Az egyé ni gaz da sá gok
föld te rü le té nek és ve tés te rü le té nek
összeírása

M Éven kén ti me zõ gaz da sá gi föld te rü le tet
hasz ná ló, a meg fi gye lés be be vont
egyé ni gazdaságok

jú ni us 14. 357/79/EGK ren de let

76/625/EGK  irány elv

837/90/EGK ren de let

959/93/EGK ren de let

1670/07 Je len tés az in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós esz kö zök, il let ve
tech no ló gi ák ál lo má nyá ról és
felhasználásáról

M Éven kén ti az „L” nem zet gaz da sá gi ágba tar to zó 
gaz da sá gi szer ve ze tek

a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 15.

1677/07 Egyé ni gaz da sá gok me zõ gaz da sá gi
össze írá sa

M Éven kén ti me zõ gaz da sá gi föld te rü le tet
hasz ná ló és/vagy ál la tot tar tó, a
meg fi gye lés be be vont egyéni
gazdaságok

no vem ber 30. 1868/77/EGK  ren de let
2467/96/EK ren de let

2782/75/EGK ren de let

357/79/EGK ren de let

76/625/EGK irány elv

837/90/EGK ren de let

93/23/EGK irány elv

93/24/EGK irány elv

93/25/EGK irány elv

959/93/EGK ren de let

1687/07 Je len tés a be jö võ nem zet kö zi
táv be szé lõ-for ga lom ról

M Éven kén ti táv köz lé si szol gál ta tást nyúj tó
gaz da sá gi szer ve ze tek

a tárgy évet kö ve tõ szep tem ber 10.

1726/07 Je len tés a mû kö dést kez dõ,
meg szûnt, üz let kört mó do sí tott
üz le tek rõl

M Fél éven kén ti te le pü lé si ön kor mány za tok a tárgy fé lé vet kö ve tõ hó 30. 58/97/EK ren de let

1760/07 Az in ter net szol gál ta tá sok for gal mi
adatai

M Ne gyed éven kén ti in ter net szol gál ta tást vég zõ gaz da sá gi 
szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 30.

1764/07 Adat lap a sta tisz ti kai re gisz ter
ada ta i nak fe lül vizs gá la tá hoz

M Ese mény hez
kö tõ dõ

a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

márc. 30., ápr. 30., júni. 29.,
szept. 28., dec. 31.

2186/93/EGK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1784/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés az ipa ri te vé keny sé get
foly ta tó sza ko so dott egységekrõl

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let 

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1787/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés az épí tõ ipa ri te vé keny sé get
foly ta tó sza ko so dott egységekrõl

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let
1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1824/07 Ta kar má nyok ér té ke sí té si ára M Ne gyed éven kén ti a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
ta kar mányt ér té ke sí tõ, a
meg fi gye lés be be vont vállalkozások

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 12.

1825/07 Mû trá gyák ér té ke sí té si ára M Ne gyed éven kén ti a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
mû trá gyát ér té ke sí tõ, a
meg fi gye lés be be vont vállalkozások

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 12.

1826/07 Nö vény vé dõ sze rek ér té ke sí té si ára M Ne gyed éven kén ti a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
nö vény vé dõ szert ér té ke sí tõ, a
meg fi gye lés be be vont vállalkozások

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 12.

1827/07 Ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek
ér té ke sí té si ára

M Ne gyed éven kén ti az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek
for gal ma zá sá ra jo go sult, a
meg fi gye lés be be vont vállalkozások

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 12.

1840/07 Az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós
tech no ló gi ák ál lo má nyá nak
mi nõ sé gi és mennyiségi adatai

M Éven kén ti a meg fi gye lés be be vont 10 fõ nél
töb bet fog lal koz ta tó gaz da sá gi
szervezetek

áp ri lis 30. 1099/2005/EK ren de let

808/2004/EK ren de let

1872/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés, me zõ gaz da sá gi,
ke res ke del mi és szol gál ta tá si
ágazatok

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 12. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1873/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés a me zõ gaz da sá gi,
ke res ke del mi és szol gál ta tá si
ága za tok ba so rolt vál lal ko zá sok
me zõ gaz da sá gi, ke res ke del mi és
szol gál ta tá si te vé keny sé get folytató
szakosodott egységeirõl

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 12. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1874/07 Ne gyed éves in teg rált
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, ipa ri,
épí tõ ipa ri és pénz ügyi vállalkozások

M Ne gyed éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1876/07 Ne gyed éves in teg rált
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés az ipa ri
és az épí tõ ipa ri vál la ko zá sok
va la mennyi sza ko so dott egységérõl

M Ne gyed éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1877/07 Ne gyed éves in teg rált
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés
me zõ gaz da sá gi, ke res ke del mi és
szol gál ta tá si ágazatok

M Ne gyed éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let
1503/2006/EK ren de let 

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1878/07 Ne gyed éves in teg rált egy sze rû sí tett
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés
me zõ gaz da sá gi, ke res ke del mi és
szolgáltatási ágazatok

M Ne gyed éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1879/07 Ne gyed éves in teg rált
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés, a
me zõ gaz da sá gi, ke res ke del mi és
szol gál ta tá si ága za tok ba so rolt
vál lal ko zá sok me zõ gaz da sá gi,
ke res ke del mi és szol gál ta tá si
te vé keny sé get folytató szakosodott
egységeirõl

M Ne gyed éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1897/07 Ne gyed éves in teg rált
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés
költ ség ve té si, tár sa da lom biz to sí tá si
és nonprofit szervezetek

M Ne gyed éven kén ti va la mennyi költ ség ve té si,
tár sa da lom biz to sí tá si és a
meg fi gye lés be be vont non pro fit
szervezet

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1938/07 Havi in teg rált egy sze rû sí tett
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés,
építõipar

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

1939/07 Havi in teg rált gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés az ipar ba és épí tõ ipar ba
so rolt vál la ko zá sok me zõ gaz da sá gi,
ke res ke del mi és szol gál ta tá si
te vé keny sé get folytató szakosodott
egységeirõl

M Ha von kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy hót kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

1503/2006/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1940/07 Ne gyed éves in teg rált
gaz da ság sta tisz ti kai je len tés a
me zõ gaz da sá gi, ke res ke del mi és
szol gál ta tá si ága za tok ba so rolt
vál lal ko zá sok ipa ri, épí tõ ipa ri és
pénz ügyi te vé keny sé get folytató
szakosodott egységeirõl

M Ne gyed éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1165/98/EK ren de let

450/2003/EK ren de let

586/2001/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

2014/07 Éves je len tés a nem zet kö zi üz le ti és
szál lí tá si szol gál ta tá sok ról

M Éven kén ti a meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi,
költ ség ve té si, va la mint non pro fit
szer ve ze tek (be le ért ve a
képviseleteket is)

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 20. 184/2005/EK ren de let

2016/07 A nem költ ség ve té si for má ban
mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tók
fõbb adatai

M Éven kén ti va la mennyi, nem költ ség ve té si
for má ban mû kö dõ egész ség ügyi
szol gál ta tást nyúj tó gaz da sá gi
szer ve zet (vál lal ko zás, egyé ni
vál lal ko zás, egy há zi, ala pít vá nyi,
köz ala pít vá nyi, il let ve köz hasz nú
szer ve zet és kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, jogi személynek
minõsülõ egyéb szervezet)

a tárgy évet kö ve tõ jú ni us 1.

2023/07 Kér dõ ív a szo ci á lis szol gál ta tá sok ról 
és gyer mek el lá tá sok ról

M Éven kén ti a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi alap- és sza ko sí tott
el lá tást, szol gál ta tást nyúj tó
szer ve ze tek, in téz mé nyek,
tevékenységet végzõk

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

2128/07 Gaz da sá gi szer ve ze tek éves
me zõ gaz da sá gi adatai

M Éven kén ti me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get vég zõ 
gaz da sá gi szer ve ze tek, ki vé ve a csak 
me zõ gaz da sá gi szolgáltatást végzõk

a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 11. 1868/77/EGK ren de let

2467/96/EK ren de let

2197/95/EK ren de let

2782/75/EGK ren de let

357/79/EGK ren de let

76/625/EGK irány elv

837/90/EGK ren de let

959/93/EGK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

2130/07 Az üz le ti szol gál ta tá sok ki bo csá tá si
ár je len té se

M Ne gyed éven kén ti üz le ti szol gál ta tást vég zõ, a
meg fi gye lés be be vont gaz da sá gi
szervezetek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 15. 1158/2005/EK ren de let
1503/2006/EK ren de let 

2002/990/EK ha tá ro zat

2223/96/EK ren de let

588/2001/EK ren de let

98/715/EK ha tá ro zat

2131/07 A vas úti szál lí tás ne gyed éves ada tai M Ne gyed éven kén ti vas úti pá lya hasz ná lat tal ren del ke zõ
gaz da sá gi szer ve ze tek

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. 1192/2003/EK ren de let

91/2003/EK ren de let

2146/07 Az üz le ti szol gál ta tá sok ár be vé tel
szer ke ze te

Ú Éven kén ti egyes üz le ti szol gál ta tá si ága za tok ba 
so rolt, ki je lölt gaz da sá gi szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ szep tem ber
8-a

1158/2005/EK ren de let

58/97/EK ren de let ren de let

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

1477/07 Az egész ség ügyi in téz mé nyek
ár in for má ci ói

M Ne gyed éven kén ti, 
éven kén ti

Egész ség ügyi Stra té gi ai Ku ta tó
In té zet

a tárgyne gyed év utol só hó nap
28., il let ve jú ni us 30.

1510/07 Je len tés az egész ség ügyi szak kép zés
ke re té ben vég zet tek rõl

M Ese mény hez
kö tõ dõ

egész ség ügyi szak mai vizs gát
szer ve zõ in téz mé nyek a
szak kép zés rõl szó ló 1993. évi
LXXVI. tör vény 13. §-a 
(1) be kez dé se, va la mint a 13/2005.
 (IV. 21.) EüM rendelet alapján

a szak mai vizs ga be fe je zé sét
kö ve tõ 10. nap

1514/07 Egész ség biz to sí tá si sta tisz ti kai
je len tés ha von ként (I. lap)
ne gyed éven ként (II. lap, III. lap)

M Ha von kén ti,
Ne gyed éven kén ti

tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lyek a tárgy idõ sza kot kö ve tõ hó 11. 1408/71/EGK ren de let

574/72/EGK ren de let

1576/07 Je len tés az egész ség ügyi el lá tás
be ru há zá si ki adá sa i nak alakulásáról

M Éven kén ti Egész ség ügyi Stra té gi ai Ku ta tó
In té zet

a tárgy évet kö ve tõ már ci us
10–már ci us 31.

1914/07 Je len tés a gyer mek gon do zá si dí jat
igény be ve võk rõl

M Ne gyed éven kén ti tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lyek tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 11. 1408/71/EGK ren de let

574/72/EGK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

1336/07 Adat szol gál ta tás a Bi zott ság nak a
ká bí tó szer-pre kur zo rok ról szó ló
273/2004/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let re, va la mint a
ká bí tó szer-pre kur zo rok nak a
Kö zös ség és a har ma dik or szá gok
kö zöt ti ke res ke del me nyo mon
kö ve té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról szó ló 111/2005/EK
ta ná csi ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról szóló
1277/2005/EK (2005. július 27.)
rendeletének 17–19. cikkei alapján

M Éven kén ti a Bi zott ság nak a
ká bí tó szer-pre kur zo rok ról szó ló
273/2004/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let re, va la mint a
ká bí tó szer-pre kur zo rok nak a
Kö zös ség és a har ma dik or szá gok
kö zöt ti ke res ke del me nyo mon
kö ve té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról szó ló 111/2005/EK
ta ná csi ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról szó ló
1277/2005/EK (2005. július 27.)
rendeletének 17–18. cikkei szerint
érintett gazdasági szereplõk

a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 15.

1382/07 A gaz dál ko dást jel lem zõ fon to sabb
ada tok

M Ne gyed éven kén ti a szál lí tás, rak tá ro zás ága zat ba
so rolt, ki je lölt vál lal ko zá sok,
Ma gyar Köz úti Kht., va la mint
au tó pá lyá kat ke ze lõ, il let ve
üze mel te tõ és egyéb kijelölt
vállalkozások

a tárgy idõ sza kot kö ve tõ 30. nap

1395/07 Je len tés a gép jár mû vek
kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról

M Éven kén ti fõ vá ro si, me gyei köz le ke dé si
fel ügye le tek, Köz le ke dé si
Fõfelügyelet

a tárgy idõ sza kot kö ve tõ hó 31. 2000/30/EK irány elv

1396/07 Je len tés a köz úti köz le ke dés hez
kap cso ló dó te vé keny sé gek rõl

M Éven kén ti me gyei köz le ke dé si fel ügye le tek,
köz út ke ze lõ köz hasz nú társaságok

kü lön uta sí tás sze rint 2000/53/EK irány elv

2163/2001/EK ren de let

3820/85/EGK ren de let

70/156/EGK irány elv

88/599/EK irány elv

1707/07 A táv köz lé si te vé keny ség év kö zi
adatai

M Ne gyed éven kén ti táv köz lé si te vé keny sé get vég zõ
vál lal ko zá sok

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 30. 1099/2005/EK ren de let

808/2004/EK ren de let

1708/07 Táv köz lé si te vé keny ség
be ren de zé sei és szol gál ta tá sai

M Éven kén ti táv köz lé si te vé keny sé get vég zõ
vál lal ko zá sok

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 10. 1099/2005/EK ren de let

808/2004/EK ren de let
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1812/07 Vas úti inf ras ruk tú ra, köz le ke dé si
esz kö zök, üze mi és szál lí tá si
tel je sít mé nyek adatai

M Éven kén ti vas úti pá lya hasz ná la ti en ge déllyel
ren del ke zõ gaz da sá gi szervezetek

a tárgy évet kö ve tõ áp ri lis 30. 91/2003/EK ren de let

1857/07 A ki kö tõi áru- és ha jó for ga lom M Ha von kén ti ma gyar or szá gi ki kö tõk és ra ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ
vál lal ko zá sok

a tárgy hót kö ve tõ hó 10. 1365/2006/EK ren de let

1957/07 A hír köz lé si gaz da sá gi szer ve ze tek
gaz dál ko dá sát jel lem zõ adatok

M Ne gyed éven kén ti pos tai, fu tár pos tai, táv köz lé si
te vé keny sé get vég zõ ki je lölt
vál lal ko zá sok

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

1099/2005/EK ren de let

808/2004/EK ren de let

1994/07 In ter net szol gál ta tás év kö zi ada tai M Ne gyed éven kén ti in ter net szol gál ta tást vég zõ ki je lölt
vál lal ko zá sok

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 30. 1099/2005/EK ren de let

808/2004/EK ren de let

1995/07 Az in ter net szol gál ta tás be ren de zé sei 
és szol gál ta tá sai

M Éven kén ti in ter net szol gál ta tást vég zõ ki je lölt
vál lal ko zá sok

a tárgy évet kö ve tõ már ci us 10. 1099/2005/EK ren de let

808/2004/EK ren de let

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

2031/07 Je len tés a köz ve tí tõi te vé keny ség rõl M Éven kén ti köz ve tí tõk, a köz ve tí tõ ket
fog lal koz ta tó jogi sze mé lyek és jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
társaságok

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

1410/07 Adat szol gál ta tás a köz ok ta tá si
in téz mé nyek te vé keny sé gé rõl

M Éven kén ti köz ok ta tá si in téz mé nyek ok tó ber 15.

1442/07 Je len tés a könyv tá rak
te vé keny sé gé rõl

M Éven kén ti te le pü lé si, mun ka he lyi, fel sõ ok ta tá si
és szak könyv tá rak

a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 28.

1446/07 Je len tés a le vél tá rak mû kö dé sé rõl M Éven kén ti le vél tá rak a tárgy évet kö ve tõ már ci us 11.

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

1665/07 Adat lap a fel nõtt kép zés rõl M Ese mény hez
kö tõ dõ

fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek a vizs gát /kép zés be fe je zé sét/
kö ve tõ 10. nap

1696/07 A csa lád se gí tõ szol gá la tok mû kö dé si 
adatai

M Éven kén ti csa lád se gí tõ szer ve ze ti egy sé gek a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.
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Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1775/07 A gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok
mû kö dé si adatai

M Éven kén ti gyer mek jó lé ti alap el lá tást vég zõ
szer ve ze tek

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31.

Ma gyar Nem ze ti Bank

1150/07 A biz to sí tó in té ze tek sta tisz ti kai
mérlege

M Ne gyed éven kén ti biz to sí tó in té ze tek a tárgy idõ sza kot kö ve tõ hó 
13. mun ka nap ja

3605/93/EK ren de let

2223/96/EK ren de let

1222/2004/EK ren de let

501/2004/EK ren de let

1697/07 Hi tel in té zet nek nem mi nõ sü lõ
szer ve ze tek ál tal ki bo csá tott,
ki zá ró lag a ki bo csá tó sa ját
há ló za tá ban hasz nál ha tó kártyák
forgalma

M Fél éven kén ti a ke res ke dõk, szol gál ta tók a tárgy idõ sza kot kö ve tõ hó 
utol só mun ka nap ja

1992/07 Pénz pi a ci ala pok sta tisz ti kai mér le ge M Éven kén ti a pénz pi a ci alap nak mi nõ sí tett
be fek te té si ala pok kezelõi

a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 11.
mun ka nap ja, il let ve  az ala ku lás
évé ben az ala ku lást kö ve tõ hó
11. munkanap

1222/2004/EK ren de let

2223/96/EK ren de let

3605/93/EK ren de let

501/2004/EK ren de let

2149/07 Több sé gi ál la mi tu laj don ban lévõ és
a nem több sé gi tu laj don ban lévõ
vál la la tok ál lam ál tal ga ran tált,
kül föld del szem ben ke let ke zett éven
túli adós sá gá ra vonatkozó
adatszolgáltatás

Ú Ne gyed éven kén ti több sé gi ál la mi tu laj don ban levõ és
ál lam ál tal ga ran tált, kül föld del
szem ben ke let ke zett éven túli
adós ság gal ren del ke zõ nem több sé gi
tulajdonú vállalatok

tárgy ne gye dé vet kö ve tõ 
8. mun ka nap

2151/07 Adat szol gál ta tás a köz vet len
tõ ke be fek te té sek rõl

Ú Éven kén ti 10% fe let ti kül föl di tu laj do nú
ré sze se dés sel ren del ke zõ vállalatok

2008. jú ni us 30. 184/2005/EK ren de let

2152/07 Adat szol gál ta tás a mo bil te le fo nos
vá sár lók ról

Ú Ne gyed éven kén ti mo bil te le fon-szol gál ta tók tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
utól só mun ka nap ja

Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la

1307/07 A me gyei bí ró ság ügy for gal mi
sta tisz ti kai je len té se

M Ha von kén ti me gyei (fõ vá ro si) bí ró sá gok a tárgy idõ sza kot kö ve tõ hó 15.

1856/07 A Leg fel sõbb Bí ró ság ügy for gal mi
sta tisz ti kai je len té se

M Ha von kén ti Leg fel sõbb Bí ró ság a tárgy hót kö ve tõ hó 15.

1979/07 Íté lõ táb la ügy for gal mi sta tisz ti kai
je len té se

M Ha von kén ti Íté lõ táb lák a tárgy hót kö ve tõ hó 15.
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2. számú melléklet a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2007
II. Statisztikai célú adatátvételek

A prog ram ban az adat gyûj tés jel le ge ro vat ban hasz nált rö vi dí té sek je len té se:
M = mó do sí tott
Ú = új (elsõ íz ben el ren delt) adat gyûj tés

Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

Központi Statisztikai Hivatal

1765/07 Jelentés az önkéntes- és
magánnyugdíjpénztárak tagjairól

M Évenkénti önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak a tárgyévet követõ április 30.

2057/07 Nemzetközi kormányzati
szolgáltatások

M Negyedévenkénti, 
évenkénti

Külügyminisztérium, Külföldi
Magyar Kulturális Intézetek
Igazgatósága, MH Honvédelmi
Minisztérium Igazgatás, Magyar
Turizmus Rt., Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal, Vám- és
Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága

a tárgynegyedévet köv. hó 20., ill. 
a tárgyévet köv. márc. 31.

184/2005/EK rendelet

2082/07 A fekvõ- és járóbeteg ellátó
intézetek igénybevétele betegségek
szerint

M Évenkénti Egészségügyi Minisztérium,
Egészségügyi Sratégiai Kutató
Intézet

a tárgyévet követõ június 30.

2114/07 A fizetési mérleg statisztikai
szolgáltatásokra és áruforgalomra
vonatkozó (idegenforgalom nélküli)
havi vállalatsoros adatai

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

2129/07 Magzati veszteség adatai M Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási
Pénztár

a tárgynegyedévet követõ
harmadik hó 30.

2155/07 Jelentés a kórházi ápolási esetekrõl M Évenkénti Országos Egészségbiztosítási
Pénztár

tárgyévet követõ május 31.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

1406/07 Adatlap a gazdálkodó szervezetnél
(munkáltatónál) kötött kollektív
szerzõdés nyilvántartásba vételéhez

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap



Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je Irány adó uni ós jogi ak tus
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1407/07 Adatlap a több gazdálkodó
szervezetre (munkáltatóra) kiterjedõ
hatályú kollektív szerzõdés
nyilvántartásba vételéhez

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

1781/07 Adatlap a költségvetési
intézménynél (munkáltatónál) kötött
kollektív szerzõdés nyilvántartásba
vételéhez

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a szerzõdést követõ 30. nap 138/2004/EK rendelet

1782/07 Adatlap a több költségvetési
intézményre (munkáltatóra)
kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdés 
nyilvántartásba vételéhez

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

1953/07 Adatlap a közszolgálati
intézménynél (munkáltatónál) kötött
kollektív szerzõdés nyilvántartásba
vételéhez

M Eseményhez
kötõdõ

az SZMM Munkaügyi kapcsolatok
és bérpolitikai fõosztályának
Munkaügyi kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30.
munkanap

Magyar Nemzeti Bank

2150/07 Részletes éves beszámolót készítõ
vállalatok mérlege

Ú Évenkénti Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium

tárgyévet követõ év vége 2223/96/EK rendelet

3605/93/EK rendelet

501/2004/EK rendelet
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3. számú melléklet
 a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Jogharmonizációs melléklet*

I. Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket  ál la pít ja meg:

1. A Bi zott ság 1099/2005/EK ren de le te (2005. jú li us
13.) az in for má ci ós tár sa da lom ra vo nat ko zó kö zös sé gi sta -
tisz ti ká ról  szóló 808/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let vég re haj tá sá ról (1707/07, 1708/07, 1840/07,
1957/07, 1994/07, 1995/07)

2. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1158/2005/EK
ren de le te (2005. jú li us 6.) a rö vid távú sta tisz ti kák ról  szóló 
1165/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról (2130/07,
2146/07)

3. A Ta nács 1165/98/EK ren de le te (1998. má jus 19.) a
rö vid távú sta tisz ti kák ról (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 Bi zott ság 1503/2006/EK ren de le te (2006. szep -
tem ber 28.) a rö vid távú sta tisz ti kák ról  szóló 1165/98/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról és mó do sí tá sá ról a vál to -
zók meg ha tá ro zá sa, a vál to zók lis tá ja és az ada tok össze ál -
lí tá si gya ko ri sá ga te kin te té ben (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 Bi zott ság 1192/2003/EK ren de le te (2003. jú li us
3.) a vas úti köz le ke dés sta tisz ti ká já ról  szóló 91/2003/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról
(2131/07)

6. A Ta nács 1222/2004/EK ren de le te (2004. jú ni us 28.) 
a ne gyed éves ál lam adós ság ada ta i nak össze ál lí tá sá ról és
to váb bí tá sá ról (1150/07, 1992/07)

7. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1365/2006/EK
ren de le te (2006. szep tem ber 6.) a bel ví zi áru szál lí tás sal
kap cso la tos sta tisz ti kák ról és a 80/1119/EGK ta ná csi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl (1198/07, 1857/07)

8. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 138/2004/EK ren -
de le te (2003. de cem ber 5.) a kö zös sé gi me zõ gaz da sá gi
szám la rend szer rõl (1781/07)

* Az uni ós jogi ak tus után zá ró jel ben az adat gyûj té sek OSAP nyil ván tar -
tá si szá ma sze re pel.

9. A Ta nács 1408/71/EGK ren de le te (1971. jú ni us 14.)
a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be lül
moz gó mun ka vál la lók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal -
ma zás ról (1514/07, 1914/07)

10. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 184/2005/EK
ren de le te (2005. ja nu ár 12.) a fi ze té si mér leg gel, a szol gál -
ta tá sok nem zet kö zi ke res ke del mé vel és a köz vet len kül -
föl di be fek te té sek kel kap cso la tos kö zös sé gi sta tisz ti kák ról 
(1470/07, 2014/07, 2057/07, 2114/07, 2151/07)

11. A Bi zott ság 1868/77/EGK ren de le te (1977. jú li us
29.) a kel te tõ to já sok és a na pos csi bék ter me lé sé rõl és for -
gal ma zá sá ról  szóló 2782/75/EGK ren de let al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok megállapításáról (1677/07,
2128/07)

12. A Bi zott ság 2002/990/EK ha tá ro za ta (2002. de -
cem ber 17.) a 2223/96/EK ta ná csi ren de let A. mel lék le té -
nek a nem ze ti szám lák ban az árak és vo lu me nek mé ré sé re
vo nat ko zó el vek kel kap cso la tos további magyarázatáról
(2130/07)

13. A Bi zott ság 2004/747/EK ha tá ro za ta (2004. ok -
tó ber 26.) a Ta nács 93/25/EGK irány el vé nek a vég re haj -
tá si ren del ke zé se i rõl, a juh- és kecs ke ága zat ál lo má nyá -
nak és ter me lé sé nek sta tisz ti kai fel mé ré sét il le tõ en
(1089/07)

14. A Bi zott ság 2004/760/EK ha tá ro za ta (2004. ok tó -
ber 26.) a Ta nács 93/23/EGK irány elv nek a vég re haj tá si
ren del ke zé se i rõl, a ser tés ága zat ál lo má nyá nak és ter me lé -
sé nek sta tisz ti kai felmérését illetõen (1089/07)

15. A Bi zott ság 2004/761/EK ha tá ro za ta (2004. ok -
tó ber 26.) a 93/24/EGK ta ná csi irány elv nek a szar vas -
mar ha-ál lo mány ra és a szar vas mar ha-te nyész tés re vo -
nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré sek te kin te té ben tör té nõ al -
kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról (1089/07)

16. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2150/2002/EK
ren de le te (2002. no vem ber 25.) a hul la dék ra vo nat ko zó
sta tisz ti kák ról (1061/07)

17. A Bi zott ság 2163/2001/EK ren de le te (2001. no -
vem ber 7.) a köz úti áru fu va ro zás sta tisz ti kai ada ta i nak to -
váb bí tá sá ra vo nat ko zó tech ni kai rendelkezésekrõl
(1396/07)

18. A Ta nács 2186/93/EGK ren de le te (1993. jú li us 22.) 
a vál lal ko zá sok sta tisz ti kai célú nyil ván tar tá sa fej lesz té sé -
nek kö zös sé gi össze han go lá sá ról (1032/07, 1764/07)

19. A Bi zott ság 2197/95/EK ren de le te (1995. szep tem -
ber 18.) a tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lék ter mesz té sé rõl
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szol gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról  szóló 837/90/EGK,
va la mint a tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lé ken kí vü li nö vé -
nyi ter mé kek rõl szol gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról  szóló 
959/93/EGK ta ná csi ren de let mellékleteinek
módosításáról (1085/07, 2128/07)

20. A Ta nács 2223/96/EK ren de le te (1996. jú ni us 25.)
a Kö zös ség ben a nem ze ti és re gi o ná lis szám lák eu ró pai
rend sze ré rõl (1150/07, 1992/07, 2130/07, 2150/07)

21. A Ta nács 2467/96/EK ren de le te (1996. de cem ber
17.) a me zõ gaz da sá gi üze mek szer ke ze té re vo nat ko zó kö -
zös sé gi fel mé ré sek szer ve zé sé rõl  szóló 571/88/EGK ren -
de let mó do sí tá sá ról (1677/07, 2128/07)

22. A Ta nács 2782/75/EGK ren de le te (1975. ok tó ber
29.) a kel te tõ-to já sok és a na pos csi bék ter me lé sé rõl és for -
gal ma zá sá ról (1677/07, 2128/07)

23. A Ta nács 357/79/EGK ren de le te (1979. feb ru ár 5.)
a szõ lõ te rü le tek sta tisz ti kai fel mé ré se i rõl (1082/07,
1651/07, 1677/07, 2128/07)

24. A Ta nács 3605/93/EK ren de le te (1993. no vem -
ber 22.) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez
csa tolt, a túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló
jegy zõ könyv al kal ma zá sá ról (1150/07, 1992/07,
2150/07)

25. A Ta nács 3820/85/EGK ren de le te (1985. de cem ber 
20.) köz úti fu va ro zás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog sza -
bá lyok össze han go lá sá ról (1396/07)

26. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 450/2003/EK
ren de le te (2003. feb ru ár 27.) a mun ka erõ költ ség-in dex rõl
(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 Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 501/2004/EK
ren de le te (2004. már ci us 10.) az ál lam ház tar tás ne gyed -
éves pénz ügyi szám lá i ról (1150/07, 1992/07, 2150/07)

28. A Ta nács 574/72/EGK ren de le te (1972. már ci us
21.) a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen
be lül moz gó mun ka vál la lók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ
al kal ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK ren de let vég re haj tá sá -
ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról (1514/07,
1914/07)

29. A Bi zott ság 586/2001/EK ren de le te (2001. már ci us 
26.) a fõbb ipa ri cso por tok (MIGS) meg ha tá ro zá sa vo nat -
ko zá sá ban a rö vid távú sta tisz ti kák ról  szóló 1165/98/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról (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)

30. A Bi zott ság 588/2001/EK ren de le te (2001. már ci us 
26.) a vál to zók meg ha tá ro zá sa vo nat ko zá sá ban a rö vid
távú sta tisz ti kák ról  szóló 1165/98/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá ról (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 Ta nács (EK, EURATOM) 58/97 ren de le te
(1996. de cem ber 20.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti -
ká i ról (1726/07, 2146/07)

32. A Bi zott ság 753/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
22.) a 1608/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro -
zat nak a tu do má nyos és tech no ló gi ai sta tisz ti kák te kin te té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá ról (1071/07, 1072/07, 1074/07)

33. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 808/2004/EK
ren de le te (2004. áp ri lis 21.) az in for má ci ós tár sa da lom ra
vo nat ko zó kö zös sé gi sta tisz ti ká ról (1707/07, 1708/07,
1840/07, 1957/07, 1994/07,1995/07)

34. A Ta nács 837/90/EGK ren de le te (1990. már ci us
26.) a tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lék ter mesz té sé rõl szol -
gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról (1082/07, 1085/07,
1651/07, 1677/07, 2128/07)

35. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 91/2003/EK ren -
de le te (2002. de cem ber 16.) a vas úti köz le ke dés sta tisz ti -
ká já ról (1812/07, 2131/07)

36. A Bi zott ság 93/481/EGK ha tá ro za ta (1993. jú li us
28.) a 91/271/EGK ta ná csi irány elv 17. cik ke ál tal elõ írt
nem ze ti prog ra mok be mu ta tá sá ra szol gá ló for ma nyom tat -
vá nyok ról (1062/07)

37. A Ta nács 93/704/EK ha tá ro za ta (1993. no vem ber
30.) a köz úti bal ese tek re vo nat ko zó kö zös sé gi adat bá zis
lét re ho zá sá ról (1009/07)

38. A Ta nács 959/93/EGK ren de le te (1993. áp ri lis 5.) a 
tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lé ken kí vü li nö vé nyi ter mé -
kek rõl szol gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról (1082/07,
1085/07, 1651/07, 1677/07, 2128/07)

39. A Bi zott ság 98/715/EK ha tá ro za ta (1998. no vem -
ber 30.) A Kö zös ség ben a nem ze ti és re gi o ná lis szám lák
eu ró pai rend sze ré rõl  szóló 2223/96/EK ta ná csi ren de let
A. mel lék le té ben sze rep lõ, az árak és mennyi sé gek mé ré -
sé vel kap cso la tos el vek ma gya rá za tá ról (2130/07)

2006/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10409
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II. Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

1. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/30/EK
irány el ve (2000. jú ni us 6.) a Kö zös ség te rü le tén köz le ke dõ 
ha szon gép jár mû vek köz le ke dés re al kal mas sá gá nak or -
szág úti mû sza ki el len õr zé sé rõl (1395/07)

2. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK
irány el ve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû -
vek rõl (1396/07)

3. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK
irány el ve (2000. ok tó ber 23.) a víz vé del mi po li ti ka te rén a
kö zös sé gi fel lé pés ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról (1062/07)

4. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/54/EK
irány el ve (2003. jú ni us 26.) a vil la mos ener gia bel sõ
 piacára vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ról és a 96/92/EK
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl – kü lön nyi lat ko za tok 
az üzem le ál lí tá sok ra és a hul la dék gaz dál ko dá si te vé keny -
sé gek re vo nat ko zó an (1058/07)

5. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/8/EK irány -
el ve (2004. feb ru ár 11.) a hasz nos hõ igé nyen ala pu ló kap -
csolt ener gia ter me lés bel sõ ener gia pi a con való tá mo ga tá -
sá ról és a 92/42/EGK irány elv mó do sí tá sá ról (1060/07)

6. A Ta nács 70/156/EGK irány el ve (1970. feb ru ár 6.) a
gép jár mû vek és pót ko csik tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl (1396/07)

7. A Ta nács 75/440/EGK irány el ve (1975. jú ni us 16.) a 
tag ál la mok ban ivó víz ki vé tel re szánt fel szí ni víz mi nõ sé gi
kö ve tel mé nye i rõl (1062/07)

8. A Ta nács 76/625/EGK irány el ve (1976. jú ni us 20.) a 
tag ál la mok ban az egyes gyü mölcs fa fa jok ül tet vé nye i nek
ter mõ ké pes sé gé nek meg ál la pí tá sát cél zó sta tisz ti kai fel -
mé ré sek rõl (1082/07, 1651/07, 1677/07, 2128/07)

9. A Ta nács 88/599/EK irány el ve (1988. no vem ber
23.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog sza -
bá lyok össze han go lá sá ról  szóló 3820/85/EGK ren de let és
a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl
 szóló 3821/85/EGK ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
egy sé ges el len õr zé si el já rás ról (1396/07)

10. A Ta nács 91/271/EGK irány el ve (1991. má jus 21.)
a te le pü lé si szenny víz ke ze lé sé rõl (1062/07)

11. A Ta nács 93/23/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
ser tés te nyész tés re vo nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré sek rõl
(1089/07, 1677/07)

12. A Ta nács 93/24/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
szar vas mar ha-te nyész tés sel kap cso la tos sta tisz ti kai fel mé -
ré sek rõl (1089/07, 1677/07)

13. A Ta nács 93/25/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
juh- és kecs ke ál lo mány ra vo nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré -
sek rõl (1089/07, 1677/07)

14. A Ta nács 97/77/EK irány el ve (1997. de cem ber 16.) 
a ser tés-, szar vas mar ha-, a juh- és a kecs ke te nyész tés sel
össze füg gõ sta tisz ti kai fel mé ré sek rõl  szóló, 93/23/EGK,
93/24/EGK és 93/25/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról
(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 ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

1. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/54/EK
irány el ve (2003. jú ni us 26.) a vil la mos ener gia bel sõ pi a -
cá ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ról és a 96/92/EK irány elv 
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl – kü lön nyi lat ko za tok az
üzem le ál lí tá sok ra és a hul la dék gaz dál ko dá si te vé keny sé -
gek re vo nat ko zó an (1058/04)

2. A Ta nács 93/23/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
ser tés te nyész tés re vo nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré sek rõl
(1087/04)

3. A Ta nács 93/24/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
szar vas mar ha-te nyész tés sel kap cso la tos sta tisz ti kai fel mé -
ré sek rõl (1087/04)

4. A Ta nács 93/25/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
juh- és kecs ke ál lo mány ra vo nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré -
sek rõl (1087/04)

5. A Ta nács 97/77/EK irány el ve (1997. de cem ber 16.)
a ser tés-, szar vas mar ha-, a juh- és a kecs ke te nyész tés sel
össze füg gõ sta tisz ti kai fel mé ré sek rõl  szóló, 93/23/EGK,
93/24/EGK és 93/25/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról
(1087/04)

6. A Ta nács 80/1119/EGK irány el ve (1980. no vem ber
17.) a bel ví zi áru szál lí tás ra vo nat ko zó sta tisz ti kai adat -
gyûj tés rõl (1198/04)

7. Az Eu ró pai Köz pon ti Bank EKB/2002/7 irány mu ta -
tá sa (2002. no vem ber 21.) az Eu ró pai Köz pon ti Bank ne -
gyed éves pénz ügyi el szá mo lá sok ra vo nat ko zó sta tisz ti kai
adat szol gál ta tá si kö ve tel mé nye i rõl (1150/04, 1983/04)

* Az uni ós jogi ak tus után zá ró jel ben az adat gyûj té sek OSAP nyil ván tar -
tá si szá ma sze re pel.
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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 adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

1019/06 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása M évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató a tárgyévet követõ január 31.

1491/06 Országos vérkészítmény-elõállítási és -felhasználási 
jelentés

M évenkénti 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

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

Az adat gyûj tés

Az adat szol gál ta tás be ér ke zé si ha tár ide je
nyil ván tar tá si

szá ma
címe jel-

le ge
gya ko ri sá ga adat szol gál ta tó i nak meg ha tá ro zá sa

2120/06 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
finanszírozási adatai

M évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követõ április 30.



A Kormány
230/2006. (XI. 20.) Korm.

rendelete

miniszterek feladat- és hatáskörérõl  szóló
kormányrendeletek módosításáról

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ának
i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter)
„i) elõ ké szí ti – a moz gó kép szak mai ügyek ki vé te lé -

vel – az au di o vi zu á lis te rü le tet, va la mint a di gi tá lis mû -
sor ter jesz tés re való át ál lást érin tõ kér dé sek re vo nat ko zó 
kor mány za ti kon cep ci ót, stra té gi át és sza bá lyo zá si ter -
ve ze te ket, egyez tet az ille té kes ál la mi és az ér de kelt
nem ál la mi szer vek kel, kü lön fel ha tal ma zás alap ján ren -
de le tet al kot;”

2.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) a Kor mány]

„i) elekt ro ni kus hír köz lé sért (ide nem ért ve a di gi tá lis
mû sor ter jesz tés re való át ál lás fel ada ta it),”
[fe le lõs tag ja.]

(2) Az R. 3.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A mi nisz ter az elekt ro ni kus hír köz lé sért való fe -
le lõs sé ge kö ré ben – a di gi tá lis mû sor ter jesz tés re való át -
ál lás ki vé te lé vel – elõ ké szí ti az elekt ro ni kus hír köz lés -
rõl  szóló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel -
ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le tet ad ki. Részt
vesz a di gi tá lis mû sor ter jesz tés re való át ál lás fel ada ta i -
nak tel je sí té sé ben.”

3.  §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

6/2006. (XI. 20.) ÖTM
rendelete

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 ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCVI. tör vény 18.  §-ának
b) pont já ban és a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men -
tés rõl és a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény
47.  §-a (2) be kez dé sé nek n) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ké szen lét ben
tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech ni kai esz köz ál lo má -
nyá ról  szóló 7/2006. (II. 10.) BM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
fõ igaz ga tó ja a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ké -
szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech ni kai esz -
köz ál lo má nyát min den év jú li us 31-éig fe lül vizs gál ja, és a 
szük sé ges mó do sí tá sok ra ja vas la tot tesz a ka taszt ró fák el -
le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter nek.”

2.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép:

3.  §

A tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé keny sé -
gé nek sza bá lya i ról  szóló 1/2003. (I. 9.) BM ren de let mel -
lék le té nek 4. szá mú füg ge lék a Sza bály zat hoz címû ré sze
1.4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép.

[1. Alap fo gal mak:]
„1.4. Raj: a tûz ol tás és mû sza ki men tés szer ve ze té nek

ön ál ló tak ti kai ré sze, amely a ren del ke zés re álló esz kö ze i -
vel be avat ko zás ra ké pes, lét szá ma 1+5 fõ.

1.4.1. Fél raj: a tûz ol tás és mû sza ki men tés szer ve ze té nek
leg ki sebb olyan tak ti kai ré sze, amely a ren del ke zés re álló
esz kö ze i vel ön ál ló be avat ko zás ra ké pes, lét szá ma 1+3 fõ.

1.4.2. A ren de let 60. pont já ban meg en ge dett mér té kig,
a ri asz tá si fo ko za tok al kal ma zá sá nál a raj két fél raj jal is
he lyet te sít he tõ.

1.4.3. A raj és fél raj irá nyí tá sát a raj pa rancs nok vég zi.”

4.  §

E ren de let a ki hir de tését kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 6/2006. (XI. 20.) ÖTM rendelethez

[Mel lék let a 7/2006. (II. 10.) BM ren de let hez]

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról

I. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Ajka
(Veszp rém me gye)

1 1 1 1 1 1

Ba da csony to maj
(Veszp rém me gye)

1 1 1 1

Barcs
(So mogy me gye)

1 1 1 1 1

Be rettyó új fa lu
(Haj dú-Bi har me gye)

1 1 1 1

Csong rád
(Csong rád me gye)

1 1 1 1

Csor na
(Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

1 1 1 1 1 1 1

Encs
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

1 1 1 1 1

Haj dú ná nás
(Haj dú-Bi har me gye)

1 1 1 1

He ves
(He ves me gye)

1 1 1 1

Ka pu vár
(Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

1 1 1 1 1 1 1

Kis kõ rös
(Bács-Kis kun me gye)

1 1 1 1

Kun szent már ton
(Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

1 1 1 1 1

Me zõ ko vács há za
(Bé kés me gye)

1 1* 1 1

Me zõ túr
(Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

1 1 1 1 1
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I. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Mo hács
(Ba ra nya me gye)

1 1 1 1 1 1 1**

Nagy atád
(So mogy me gye)

1 1 1 1 1 1

Nagy ká ta
(Pest me gye)

1 1 1 1

Nyer ges új fa lu
(Ko má rom-Esz ter gom me gye)

1 1 1 1

Püs pök la dány
(Haj dú-Bi har me gye)

1 1 1 1 1

Sik lós
(Ba ra nya me gye)

1 1 1 1 1* 1*

Szeg ha lom
(Bé kés me gye)

1 1 1 1 1

Szend rõ
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

1 1 1* 1 1

Szi get vár
(Ba ra nya me gye)

1 1 1 1 1*

Ti sza fü red
(Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

1 1* 1 1 1 1

Zá hony
(Sza bolcs-Szat már-Be reg 
me gye)

1 1 1 1 1
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II. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Baja
(Bács-Kis kun me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Ba las sa gyar mat
(Nóg rád me gye)

2 1 1 1 1 1 1**

Ba la ton fûz fõ
(Veszp rém me gye)

2 1 1 1 1

Da bas
(Pest me gye)

2 1 1 1 1

Dom bó vár
(Tol na me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Esz ter gom
(Ko má rom-Esz ter gom me gye)

2 1 1 1* 1 1 1

Gyu la
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1 1

Hód me zõ vá sár hely
(Csong rád me gye)

2 1 1 1 1 1

Jász be rény
(Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

2 1* 1 1 1 1 1

Ka lo csa
(Bács-Kis kun me gye)

2 1 1 1 1 1*

Kar cag
(Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

2 1* 1 1 1 1

Ka zinc bar ci ka
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Kis kun fél egy há za
(Bács-Kis kun me gye)

2 1* 1 1 1 1*

Kis kun ha las
(Bács-Kis kun me gye)

2 1* 1 1 1 1**

Kis vár da
(Sza bolcs-Szat már-Be reg 
me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Ko má rom
(Ko má rom-Esz ter gom me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Kom ló
(Ba ra nya me gye)

2 1 1* 1 1 1

Kör mend
(Vas me gye)

2 1 1 1 1* 1 1 1**
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II. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Len ti
(Zala me gye)

2 1 1* 1 1 1 1 1**

Makó
(Csong rád me gye)

2 1* 1 1 1 1 1

Mar ca li
(So mogy me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Me zõ kö vesd
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

2 1 1 1 1 1

Mo nor
(Pest me gye)

2 1 1* 1 1*

Mo son ma gya ró vár
(Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Nyír bá tor
(Sza bolcs-Szat már-Be reg 
me gye)

2 1 1 1 1*

Oros há za
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1 1*

Ózd
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Paks
(Tol na me gye)

2 1 1* 1 1 1

Pápa
(Veszp rém me gye)

2 1 1 1 1

Pét für dõ
(Veszp rém me gye)

2 1* 1 1* 1 1

Sár bo gárd
(Fej ér me gye)

2 1 1 1 1

Sár vár
(Vas me gye)

2 1 1 1 1

Sá to ral ja új hely
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

2 1 1 1 1* 1 1 1

Sop ron
(Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1 1

Szar vas
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1

Szent end re
(Pest me gye)

2 1* 1 1* 1 1 1
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II. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Szen tes
(Csong rád me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Sze rencs
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

2 1 1* 1 1 1 1

Szi get szent mik lós
(Pest me gye)

2 1 1 1 1 1

Ti sza új vá ros
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

2 1* 1 1 1 1

III. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Bé kés csa ba
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Ceg léd
(Pest me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Du na új vá ros
(Fej ér me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Gyön gyös
(He ves me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Hat van
(He ves me gye)

2 1 1 1 1 1

Ka pos vár
(So mogy me gye)

2 1 1 1 1* 1 1 1 1 1

Keszt hely
(Zala me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Má té szal ka
(Sza bolcs-Szat már-Be reg 
me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Nagy ka ni zsa
(Zala me gye)

2 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1

Sió fok
(So mogy me gye)

2 1 1 1 1 1**
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III. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Szek szárd
Tol na me gye)

2 1 1 1 1* 1 1 1

Szom bat hely
(Vas me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1 1

Za la eger szeg
(Zala me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1* 1 2

IV. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Eger
(He ves me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 1

Gö döl lõ
(Pest me gye)

3 1 1 1 1 1**

Sal gó tar ján
(Nóg rád me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1

Szol nok
(Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

3 1* 1 1 1 1 1 1** 2 1 1 2 1* 1

Vác
(Pest me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1**

Veszp rém
(Veszp rém me gye)

3 1 1 1 1* 1 1 1** 2 1 1 1 1* 1

V. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Deb re cen
(Haj dú-Bi har me gye)

3 1 1* 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1* 1* 1

Érd
(Pest me gye)

3 1 1 1 1 1 1
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V. szer ve zé si ka te gó ria

Alap gép jár mû fi nan szí ro zás Kü lön le ges szer fi nan szí ro zás

gép jár mû
fecs ken dõ

víz-
szállí tó

gép-
jár mû

k. te her

er dõ-
tü zes
gép-

jár mû

tûz ol tás-
ve ze tõi

gép-
jár mû

kis ha jó

hab bal
oltó
gép-

jár mû

por ral
oltó
gép-

jár mû

ma gas -
ból

men tõ

mû sza ki
men tõ-

szer

gyors-
be avat-
ko zó

daru

Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ bá zis

Egye di
jár mû vek

ké szen -
lé ti

tar ta lék

kon té ner
szál lí tó

gép-
jár mû

mû sza ki
kon té ner

ve gyi
kon té ner

spe ci á lis
kon té ner

ol tó-
anyag

kon té ner
daru

Gyõr
(Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1* 1 1

Kecs ke mét
(Bács-Kis kun me gye)

3 1* 1 1* 1 1 1 1 1*

Mis kolc
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

3 1 1 1 1* 1 2 1 2 1 1 1 1* 1

Nyír egy há za
(Sza bolcs-Szat már-Be reg 
me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Pécs
(Ba ra nya me gye)

3 1 1 1 1 1 1* 2 1** 2 1 1 1 1* 1

Sze ged
(Csong rád me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1** 1 2 1 1 1 1*

Szé kes fe hér vár
(Fej ér me gye)

3 1 1 1 1 1* 1 1 1 1

Ta ta bá nya
(Ko má rom-Esz ter gom me gye)

3 1 1 1 1* 1 1 1 1 1

Bu da pest 33 17 2 3 2* 1 3 2 2 13 3 5 2 2 1 1 1 1* 1 11

* je lö lés nél: a be szer zést és ké szen lét be ál lí tást kö ve tõ év tõl kez dõ dik a szer fi nan szí ro zá sa. Azon sze rek ese té ben, ahol a csil lag elõtt egy nél na gyobb szám
 van, ott a pa rancs nok ság a meg lé võ esz kö zök után au to ma ti ku san kap ja a fi nan szí ro zást, míg az újo nnan  be szer zett sze rek nél a be szer zést kö ve tõ

év tõl.
** je lö lés nél: a gyors be avat ko zó szer be szer zé sé ig a pa rancs nok ság a meg lé võ mû sza ki men tõ szer re kap ja a fi nan szí ro zást, majd a be szer zést kö ve tõ en csak a

gyors be avat ko zó ra.

Egye di jár mû vek:

  1 db tûz ol tó hajó, fõ vá ros   1 db ka me ra, fõ vá ros

  1 db ge ne rá tor szer, fõ vá ros   1 db spe ci á lis kon té ner szál lí tó, Za la eger szeg

  2 db tûz ol tá si cso port, fõ vá ros   1 db spec. er dõ tü zes, Za la eger szeg

  1 db ug ró pár na, fõ vá ros   1 db por/hab, Gyõr

  1 db bú vár szer, fõ vá ros   1 db spec. er dõ tü zes, Mar ca li

  2 db töm lõ szál lí tó, fõ vá ros   1 db spec. er dõ tü zes, Szé kes fe hér vár”

  2 db lég zõ bá zis, fõ vá ros



 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
230/2006. (XI. 20.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba

helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
jainak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) 59. § (1) be kez dés c) pont ja
alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re dr. Ha va si Zol tán rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti
vi szo nyát 2006. ok tó ber 5-én meg szün te tem, egy ben a
Hszt. 182. §-ának (1) be kez dé se alap ján 2006. ok tó ber 6-i
ha tállyal szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. no vem ber 6.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5022/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1108/2006. (XI. 20.) Korm.

határozata

a 2007-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag
támogatott hallgatói létszámkeretrõl

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény 101. §-a (1) be kez dé se b) pont já nak fel ha tal ma zá -
sa alapján

1. a 2007-ben az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét -
szám ke re tet (fel sõ fo kú szak kép zés re, alap kép zés re, il let ve 
egy sé ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ, ál la mi lag tá mo ga -
tott hall ga tói lét szám ke re tet) – a ka to nai és rend vé del mi
fel sõ ok ta tást bele nem ért ve – 56 000 fõ ben ha tá roz za meg
az aláb bi ak sze rint:

a) a fel sõ fo kú szak kép zés re fel ve he tõ
hall ga tók lét szá ma 12 500 fõ

b) alap kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét -
szá ma 39 450 fõ

eb bõl

ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall -
ga tók szá ma 1 900 fõ

böl csé szet tu do mány kép zé si te rü let -
re fel ve he tõ hall ga tók száma 4 800 fõ

gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü -
let re fel ve he tõ hall ga tók száma 6 000 fõ

in for ma ti ka kép zé si te rü let re fel ve -
he tõ hall ga tók száma 4 600 fõ

jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let re
fel ve he tõ hall ga tók száma 500 fõ

mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hall ga tók száma 9 200 fõ

or vos- és egész ség tu do mány kép zé si
te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 2 000 fõ

pe da gó gus kép zés kép zé si te rü let re
fel ve he tõ hall ga tók száma 2 000 fõ

sport tu do mány kép zé si te rü let re fel -
ve he tõ hall ga tók száma 500 fõ

tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü let -
re fel ve he tõ hall ga tók száma 3 300 fõ

ter mé szet tu do mány kép zé si te rü let re
fel ve he tõ hall ga tók száma 3 900 fõ

mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hall ga tók száma 450 fõ

mû vész köz ve tí tés kép zé si te rü let re
fel ve he tõ hall ga tók száma 300 fõ

c) egy sé ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ
hall ga tók lét szá ma 3 250 fõ

eb bõl

ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall -
ga tók szá ma 100 fõ

jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let re
fel ve he tõ hall ga tók szá ma 1 200 fõ

mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hall ga tók száma 200 fõ

or vos- és egész ség tu do mány kép zé si
te rü let re fel ve he tõ hall ga tók száma 1 500 fõ

mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ
hall ga tók száma 250 fõ

d) az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét szám ke ret leg -
fel jebb 10%-a – az a)–c) pont sze rin ti ke ret szám ré sze -
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ként – a rész idõs (esti, le ve le zõ) kép zés ke re te, ame lyet
fog lal koz ta tá si, át kép zé si igé nye ket figye lembe véve kell
biztosítani,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

e) hit éle ti alap kép zés re vagy egy sé ges, osz tat lan kép -
zés re fel ve he tõ hall ga tók szá mát az egy há zak kal és fe le ke -
ze tek kel meg kö tött nem zet kö zi és kor mány za ti meg ál la -
po dá sok szerint kell meg ál la pí ta ni;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. a 2007-ben ál la mi lag tá mo ga tott mes ter kép zés re és
ki egé szí tõ alap kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát – te -
kin tet tel a 2004-ben in dult kí sér le ti alap kép zé sek re –
300 fõ ben ha tá roz za meg, az zal, hogy eb bõl az in for ma ti ka 
kép zé si te rü let re felvehetõ hallgatók száma legalább 30 fõ;

3. a 2007-ben ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri kép zés re
fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát 1000 fõ ben ha tá roz za meg
az zal, hogy a böl csé szet tu do má nyok, a hit tu do mány, a tár -
sa da lom tu do má nyok tu do mány te rü le té re fel ve he tõ hall -
ga tók lét szá ma leg fel jebb 360 fõ, míg az ag rár tu do má -
nyok, a mû sza ki tu do má nyok, az or vos tu do má nyok, a ter -
mé szet tu do má nyok és a mû vé sze tek tudományterületekre
felvehetõ hallgatók létszáma legalább 640 fõ lehet;

4. az alap kép zés, il let ve az egy sé ges, osz tat lan kép zés
ese té ben a pont ha tá rok meg ál la pí tá sá nak függ vé nyé ben,
to váb bá a két ol da lú egyez mé nyek, va la mint a kedvez -
ménytör vény alap ján tá mo ga tott kép zés re fel ve he tõ mind -
össze sen 600 fõre te kin tet tel, leg fel jebb a kép zé si te rü le -
ten kén ti ke ret szá mok 5%-os túl lé pé sét en ge dé lye zi úgy,
hogy az össz lét szám nem lép he tõ túl; a fel sõ fo kú szak kép -
zés re biz to sí tott lét szám nem cso por to sít ha tó át;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 162. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével a
2008. és a 2009. évi lét szám ke ret re vo nat ko zó dön tést
olyan mó don ké szít se elõ, hogy az új be lé põ lét szám ke ret -
nek és a nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt vevõ, a
kö zép is ko lák utol só év fo lya ma i ra járó ta nu lók nak az ará -
nya érje el a 2005-ben meg ál la pí tott ál la mi lag fi nan szí ro -
zott hall ga tói lét szám ke ret nek és a 2005-ben nap pa li rend -
sze rû is ko lai oktatásban részt vevõ, a középiskolák utolsó
évfolyamaira járó tanulók arányát.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1109/2006. (XI. 20.) Korm.

határozata

a helyi önkormányzatok 2007. évi új címzett
támogatásáról

A Kor mány

1. fel ké ri a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tost
és az érin tett mi nisz te re ket, hogy a he lyi ön kor mány za tok
cím zett és cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl  szóló 1992. évi
LXXXIX. tör vény 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt cé -
lok le he tõ ség sze rin ti tel jes kö rét az Új Ma gyar or szág Fej -
lesz té si Terv Ope ra tív Prog ram ja i ban je le nít se meg;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és területfejlesztési miniszter

Ha tár idõ: azon nal

2. fel ké ri a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tost és az érin tett mi nisz te re ket, hogy az ön kor mány za -
tok ál tal be nyúj tott – és kü lö nö sen az ága za ti miniszté -
riumok 2006. jú ni us 22-éig meg ho zott szak mai rang so -
ro lá sá ban sze rep lõ – 2007. évi cím zett be ru há zá si kon -
cep ci ók kö zül ha tá roz za meg azon pro jek te ket, ame lyek
sze re pel tet he tõk az Ope ra tív Prog ra mok hoz kap cso ló -
dó, azok vég re haj tá sá ra vo nat ko zó, két vagy több évre
 szóló rész le tes prog ra mo zá si és vég re haj tá si do ku men -
tum ban, az Ak ció ter vek ben;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és területfejlesztési miniszter

Ha tár idõ: az Ak ció ter vek ki dol go zá sá val
 fo lya ma to san

3. fel ké ri a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tost, 
hogy ad jon tá jé koz ta tást a Kor mány ré szé re azon cím zett
be ru há zá si kon cep ci ók ról, ame lyek sze re pel tet he tõk Köz -
pon ti Pro jekt ként az Ope ra tív Prog ra mok hoz kap cso ló dó
Ak ció ter vek ben.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: az Ak ció ter vek el fo ga dá sá val egy ide jû leg

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A kül ügy mi nisz ter
 ha tá ro za tai

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

A 170/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2005. szep tem ber 1-jei szá má ban ki hir de tett, a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zöt ti, Ró má ban, 2003. má jus 21-én alá írt, a tu do -
má nyos ku ta tás és a tech no ló gi ai fej lesz tés te rü le tén meg -
va ló sí tan dó együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás
16. cik ke sze rint a Meg ál la po dás az utol só ér te sí tés kéz -
hez vé te lé nek idõ pont já ban lép ha tály ba.

A Meg ál la po dás 16. cik ke sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te -
lé re 2006. szep tem ber 15-én került sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 170/2005.
(IX. 1.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel, meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti, Ró má ban, 2003. má jus
3-án alá írt, a tu do má nyos ku ta tás és a tech no ló gi ai fej lesz -
tés te rén meg va ló sí tan dó együtt mû kö dés rõl szó ló
170/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let 2–3. §-ai 2006. szep -
tem ber 15-én ha tály ba lép tek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
563/2006. (XI. 13.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §-a
(3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Szá va Vin ce (1074 Bu da pest, Do hány u. 94.) és dr. Gyu ry

Jó zsef (1014 Bu da pest, Anna u. 1.) ál tal a Ma gyar or szá gi
Ki sebb sé gek Párt ja kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Szá va Vin ce 2005. no vem ber 15-én nyúj tot ta be or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban 
a bün te tõ ügyek ben el já ró el sõ fo kú bí ró sá gok íté le tü ket
meg elõ zõ en a vád lott ké ré sé re a bû nös ség vagy ár tat lan -
ság kér dé sé ben hat ter mé sze tes sze mély bõl álló es küdt -
szék dön té sét ki kér je, amely dön tés kö te le zõ az ítél ke zõ
bí ró ra?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 40/2005. (XII. 1.)
OVB ha tá ro za tá val az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét meg ta gad ta. Az Al kot mány bí ró ság az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás nyo mán meg hoz ta
40/2006. (IX. 27.) AB ha tá ro za tát, amellyel az OVB dön -
té sét meg sem mi sí tet te és a tes tü le tet új el já rás le foly ta tá sá -
ra kö te lez te.

Az új el já rás ban a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés -
sel kap cso lat ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál -
la pít ja, hogy an nak tar tal ma el len té tes a Ma gyar Köz tár sa -
ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb -
biak ban: Al kot mány) 45.  §-ának (1) be kez dé sé ben és
46.  §-ának (1) és (3) be kez dé se i ben fog lal tak kal.

A kér dés ugyan is arra irá nyul, hogy a bû nös ség kér dé sé -
nek meg ál la pí tá sá ban, amely a bün te tõ el já rás köz pon ti
ele me, ki zá ró lag csak la i ku sok ból álló tes tü let – es küdt -
szék – dönt sön. A bí ró sá got ez a dön tés köt né ha tá ro za ta
meg ho za ta lá nál, mi köz ben az ér de mi dön tés meg ho za ta lá -
ból ki zár ná a hi va tá sos bí rá kat.

Így a bû nös sé get meg ál la pí tó ér de mi dön tés meg ho za ta -
la nem az Al kot mány 46.  § (3) be kez dé se alap ján hi va tá sos 
bí rá kat is ma gá ban fog la ló bí ró ság fel ada ta vol na, ami el -
len té tes az Al kot mány 45.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
kal, amely sze rint az igaz ság szol gál ta tást ki zá ró lag az ott
meg ha tá ro zott bí ró sá gok gya ko rol ják.

A fen ti el len té tek  miatt az ered mé nyes nép sza va zás
az  Alkotmány olyan irá nyú mó do sí tá sá ra kö te lez né az
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 Országgyûlést, amely ki zár ha tó vá ten né a hi va tá sos bírás -
kodást a bün te tõ el já rá sok so rán a bû nös ség meg ál la pí tá sá -
nak kér dé sé ben. Az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér -
dés ben azon ban vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép -
sza va zás nak nincs he lye, ezért az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról
dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 45.  §-ának (1) be kez dé sén,
46.  §-ának (1) és (3) be kez dé se in, 57.  §-ának (1) be kez dé -
sén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl 
 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
564/2006. (XI. 13.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. Szer da he lyi Sza bolcs ál tal a DEPORT
‘56 szer ve zet (1139 Bu da pest, Haj dú u. 46.) kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Dr. Szer da he lyi Sza bolcs 2006. jú ni us 23-án nyúj tot ta
be or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ

ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés he lyez ze ha tá -
lyon kí vül a Bu da pest fõ vá ros fel sza ba dí tá sá nál el esett
szov jet ka to nák em lé ké nek meg örö kí té sé rõl  szóló, 1945.
évi IX. tör vényt?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 313/2006. (VII. 24.)
OVB ha tá ro za tá val az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét meg ta gad ta. Az Al kot mány bí ró ság az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás nyo mán meg hoz ta
41/2006. (IX. 27.) AB ha tá ro za tát, amellyel az OVB dön -
té sét meg sem mi sí tet te és a tes tü le tet új el já rás le foly ta tá sá -
ra kö te lez te.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i nak kö te le zõ jel le gé re,
to váb bá a jog or vos lat ra, il le tõ leg a jog or vos la tot el bí rá ló
szerv dön té sé nek a meg is mé telt el já rás ban az el já ró szer vet
kötõ jel le gét meg ha tá ro zó ál ta lá nos el já rás jo gi el vek re is te -
kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got kö tik. Ezért az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság tu do má sul véve az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szét és in do ko lá sát, – jól le het a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok kal való össze füg gé se ket 
el té rõ en ér té ke li – az alá írás gyûj tõ ívet hi te le sí tet te.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

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

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Be cze Zol tán ál tal az NSL Egye sü let a sza bad és biz ton sá gos 
au tó zá sért szer ve zet (1094 Bu da pest, Páva u. 8.) kép vi se le -
té ben be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ 
ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. 
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A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs B. u. 35.) le -
het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Be cze Zol tán 2006. feb ru ár 1-jén or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a kö vet -
ke zõ sze re pelt:

„Egyet ér tek az zal, hogy Ma gyar or szá gon, az au tó pá lyá -
kon tö röl jék el a ma xi má lis se bes ség kor lá to zá sát.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 64/2006. (II. 23.) OVB
ha tá ro za tá val az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét meg ta gad ta. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta
el len be nyúj tott ki fo gás nyo mán meg hoz ta 46/2006. (X. 5.)
AB ha tá ro za tát, amellyel az OVB dön té sét meg sem mi sí tet te
és a tes tü le tet új el já rás le foly ta tá sá ra kö te lez te.

A meg is mé telt el já rás ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben 
meg ha tá ro zott for mai, va la mint az Al kot mány bí ró ság hi -
vat ko zott ha tá ro za tá ra fi gye lem mel a meg tár gya lás ra ja va -
solt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get 
tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án és 18.  §-ának a) pont ján, a

Ve. 131.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. december 1-je és december 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-a arra
kötelezi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy az 
üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó
bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott árak
figyelembevételével – tegye közzé.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát beszerezni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:

ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 262 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 272 Ft/l

Gáz olaj 271 Ft/l

Ke ve rék 280 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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