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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
1/2007. (I. 16.) MNB

rendelete

a „Libelle repülõgép” emlékérme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Li bel le re pü lõ gép” meg -
ne ve zés sel 1000 fo rin tos cím le tû kup ro nik kel em lék ér mét
bocsát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2007. ja nu ár 19.

2.  §

(1) Az em lék ér me kup ro nik kel bõl (75% réz, 25% nik kel)
ké szült, sú lya 14 gramm, mé re te 28,43 mm×28,43 mm, szé le
sima.

(2) A négy zet for má jú em lék ér me elõ lap já nak bal fel sõ
ne gye dé ben a Li bel le re pü lõ gép mo tor já nak áb rá zo lá sa
lát ha tó a lég csa var egy rész le té vel, amely át nyú lik az em -
lék ér me jobb alsó ne gye dé be. A mo tor áb rá zo lá sa alatt
víz szin te sen, két sor ban a „MAGYAR” és a
„KÖZTÁRSASÁG” fel irat, a mo tor áb rá zo lá sá tól jobb ra
pe dig az „1000” ér ték jel zés és a „FORINT” fel irat ol vas -
ha tó. Az ér ték jel zés fö lött, az em lék ér me fel sõ pe re mé nek
kö ze lé ben víz szin te sen, egy más mel lett a „2007” ve ré si
év szám és a „BP.” ver de jel ol vas ha tó. Az em lék ér me elõ -
lap já nak ké pét e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) A négy zet for má jú em lék ér me hát lap já nak kö zép sõ
me zõ jé ben a Li bel le re pü lõ gép áb rá zo lá sa lát ha tó. A re pü -
lõ gép áb rá zo lá sa fö lött, víz szin te sen az „ADORJÁN
JÁNOS” fel irat, a re pü lõ gép áb rá zo lá sa alatt pe dig víz -
szin te sen, két sor ban „AZ ELSÕ SIKERES MAGYAR” és 
a „REPÜLÕGÉP TERVEZÕJE” fel irat ol vas ha tó. A re pü -
lõ gép áb rá zo lá sa fö lött, az em lék ér me bal ol da li pe re mé vel 
pár hu za mo san a „LIBELLE” fel irat ol vas ha tó, a re pü lõ -
gép áb rá zo lá sa alatt, az em lék ér me jobb ol da li pe re mé vel
pár hu za mo san pe dig Bitó Ba lázs ter ve zõ mû vész mes ter je -
gye ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap já nak ké pét e ren de let
2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 20 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
10 000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val
verhetõ.

4.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 19-én lép ha tály ba.

Já rai Zsig mond s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
az 1/2007. (I. 16.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
 az 1/2007. (I. 16.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

3/2007. (I. 16.) FVM
rendelete

az intervenciós cukorraktárakkal szembeni
követelményekrõl  szóló

33/2005. (IV. 12.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va az Eu ró pai Unió cu -
kor in ter ven ci ós rend sze ré nek ha zai mû köd te té se ér de ké -
ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az in ter ven ci ós cu kor rak tá rak kal szem be ni kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló 33/2005. (IV. 12.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A rak tár el is me ré sé re vo nat ko zó ké rel met (a továb -
biak ban: ké re lem) az in ter ven ci ós cu kor kész let fel aján ló ja 
nyújt hat ja be az MVH-hoz a www.mvh.gov.hu hon la pon
meg ha tá ro zott mó don, az ott köz zé tett for ma nyom tat vá -
nyon, amennyi ben az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja
ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá -
mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ
ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil -
ván tar tás ba vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Korm. ren de let) sze rin ti nyil ván tar tás -
ba vé te li kö te le zett sé gé nek ele get tett.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának a)–b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„a) a cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló
318/2006/EK ta ná csi ren de let;

b) a cu kor in ter ven ci ós hi va ta lok ál tal tör té nõ fel vá sár -
lá sa és ér té ke sí té se te kin te té ben az 1260/2001/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 1262/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
218/2006/EK bi zott sá gi ren de let;

c) a cu kor bel sõ pi a ca és a kvó ta rend szer irá nyí tá sa
te kin te té ben a 318/2006/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 952/2006/EK ren de -
le te.”

3.  §

Az R. mel lék le té nek 24., 26., 28. sora he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

[Kö ve tel mé nyek Siló
Ki sze relt 

cu kor-
rak tár]

 ,,24. Mi ni má lis ka pa ci tás (t)  20 000 2 000”

,,26. Elõ zõ leg cu kor tá ro lá sá ra
hasz nált, vagy új cu kor tá ro lás ra
épí tett tá ro ló

igen igen”

,,28. In ter ven ci ós kész let
el kü lö ní tett tá ro lá sa biz to sí tott

igen igen”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ját kö ve tõ 3. na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a 2005/2006-os
gaz da sá gi év ben ter melt cu kor kész let, il let ve a 2006. feb -
ru ár 10. elõtt in ter ven ci ó ra be fo ga dott cu kor kész let te kin -
te té ben nem kell al kal maz ni.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek tag -
ál la mi vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít -
ja meg:

a) a Ta nács 318/2006/EK ren de le te (2006. feb ru ár 20.)
cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl, 18. cikk;

b) a Bi zott ság 1262/2001/EK ren de le te (2001. jú ni us
27.) a cu kor in ter ven ci ós hi va ta lok ál tal tör té nõ fel vá sár lá -
sa és ér té ke sí té se te kin te té ben az 1260/2001/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá -
sá ról, va la mint az azt mó do sí tó 1498/2005/EK és
218/2006/EK bi zott sá gi ren de let;

c) a Bi zott ság 952/2006/EK ren de le te (2006. jú ni us
29.) a cu kor bel sõ pi a ca és a kvó ta rend szer irá nyí tá sa te -
kin te té ben a 318/2006/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról, VI. fe je zet 1. sza kasz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
4/2007. (I. 16.) GKM

rendelete

a bányafelügyeleti hatósági eljárásokban
a hatósági közvetítõ díjazásáról

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 174.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A több mint 20 in gat lan-tu laj do nost és az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná lót érin tõ bá nya te -
lek meg ál la pí tá sa és ku ta tá si jog ado má nyo zá sa iránt in dí -
tott bá nya fel ügye le ti ha tó sá gi el já rás ban a bá nya fel ügye -
let ál tal igény be ve he tõ ha tó sá gi köz ve tí tõ mun ka dí ja
órán ként 5000 Ft, amely az ál ta lá nos for gal mi adót nem
tar tal maz za.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen
kez de mé nye zett el já rás ban kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a bá nya fel -
ügye let ha tás kö ré be tar to zó sa já tos épít mé nyek re vo nat -
ko zó egyes épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok sza bá lya i ról
 szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM ren de let 3. mel lék le te I. ré -
szé nek 4.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[4. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um te rü le tén:]
„4.1. út ügyek ben (a bá nyák föld alat ti lé te sít mé nyei ki -

vé te lé vel)

or szá gos köz utak ese té ben
gyors for gal mi út (au tó pá lya, au tó út), va la mint köz úti

ha tár át ke lõ hely köz le ke dé si épít mé nyei ese té ben
– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon -

ti Hi va ta la;

egyéb or szá gos köz út ese té ben
– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon -

ti Hi va ta la;

he lyi köz utak ese té ben
a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz út ese -

té ben

– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon -
ti Hi va ta la;

a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz utak
ese té ben

– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon -
ti Hi va ta la;

a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ
köz utak ese té ben

– elsõ fo kon: fõ vá ro si fõ jegy zõ,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga;”

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1001/2007. (I. 16.) Korm.

határozata

az új Kormányzati Negyed létrehozásával
 kapcsolatos intézkedésekrõl

A Kor mány

1. szük sé ges nek tart ja új Kor mány za ti Ne gyed lét re ho -
zá sát az zal, hogy an nak át adá sa leg ké sõbb 2009. má jus
31-éig meg tör tén jen;

2. a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ál tal meg hir de tett,
az új Kor mány za ti Ne gyed hely szí né nek ki vá lasz tá sát cél -
zó nyílt el já rás ered mé nye és a Fõ vá ro si Köz gyû lés 2006.
no vem ber 30-ai ja vas la ta alap ján, a meg va ló sí tás hely szí -
né ül a Nyu ga ti tér–Te réz kör út (Nagy kör út)–Pod ma nicz ky 
utca–Dó zsa György út–Vá gány utca vo na la–Fer di nánd-
híd–Wes tend City Cen ter–Váci út–Nyu ga ti tér ál tal ha tá -
rolt, a Ma gyar Ál lam és a MÁV tu laj do ná ban álló te rü le tet
je lö li ki;

3. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy az új Kor mány za ti Ne gyed lét re ho zá sá nak elõ ké szí -
té sét az ál ta la lét re ho zott pro jekt szer ve zet ha la dék ta la nul
kezd je meg. A Kor mány za ti Ne gyed be ru há zás meg va ló -
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sí tá sá val össze füg gõ ope ra tív és ad mi niszt ra tív te en dõ ket
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter irá nyí tá sa
mel lett – a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság lát ja el;

4. el ren de li a 2. pont ban érin tett MÁV in gat la nok tu laj -
do ni és hasz ná la ti vi szo nyai meg va ló sí tá si konst ruk ci ó hoz 
iga zo dó ren de zé sé nek elõ ké szí té sét;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 15.

5. egyet ért az zal, hogy
a) a Kor mány za ti Ne gyed épí té sze ti ar cu la tá ról a

Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság nem zet kö zi terv pá lyá za tot
ír jon ki, a ha tá lyos jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ket meg ha la -
dó, a XXI. szá za di szín vo nal nak meg fe le lõ fel té te lek kel,
me lyet az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban és a hir det mé -
nyek elekt ro ni kus na pi lap já ban (TED adat bank) kell köz -
zé ten ni, va la mint az zal, hogy a terv ja vas la to kat el bí rá ló
zsû ri össze té te le ré vén is biz to sí ta ni szük sé ges a terv pá lyá -
zat nem zet kö zi sé gét,

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. feb ru ár 15.

b) a fej lesz tés sel kap cso lat ban a Fõ vá ro si Ön kor mány -
zat és a Ma gyar Ál lam kö zött együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás ke rül jön elõ ké szí tés re,

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a Kor mány hoz tör té nõ be nyúj tás ra: 
 2007. már ci us 15.

c) a 2. pont ban ki je lölt hely szín tel jes te rü le té nek fej -
lesz té se a ma gán tõ ke for rá sa i ra tá masz kod va va ló sul jon
meg. A Kor mány za ti Épü let együt tes hez szük sé ges te rü le -
ten kí vü li kap cso ló dó be ru há zá sok a tel jes te rü let ér té két,
hasz nál ha tó sá gát nö vel jék, egy ben ki egé szí tõ, a Kor -
mány za ti Ne gyed mû kö dé sé hez kap cso ló dó, il let ve az
érin tett fõ vá ro si ke rü le tek és a fõ vá ros egé sze szá má ra
funk ci o ná lis és vá ros re ha bi li tá ci ós szem pont ból kí vá na tos 
fej lesz té se ket va ló sít sa nak meg,

d) az új Kor mány za ti Ne gyed le het sé ges meg va ló sí tá si
és fi nan szí ro zá si mó do za tai kö zül a pénz ügyi szem pont ból 
– figye lembe véve a biz ton sá gi és mû köd te té si meg fon to -
lá so kat is – a hosszú tá von, összes sé gé ben leg ked ve zõb bet 
kell ki vá lasz ta ni, és a hosszú távú kö te le zett ség vál la lás hoz 
szük sé ges dön té si ja vas la tot a Kor mány, majd az Or szág -
gyû lés elé kell ter jesz te ni. Az elõ ter jesz tésnek tar tal maz -
nia kell a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság nak a ja va solt konst ruk -
ci ó val kap cso la tos vé le mé nyét;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a Kor mány hoz tör té nõ be nyúj tás ra:
  2007. áp ri lis 30.

6. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,
hogy ke rül jön ki dol go zás ra a kap cso ló dó fej lesz té sek pon tos
mo dell je és me net rend je, an nak szem elõtt tar tá sá val, hogy a
szo ro san vett kor mány za ti épü le tek köz vet len kör nye ze té ben 
meg va ló su ló és az új Kor mány za ti Ne gyed mû kö dé sé hez
szük sé ges ma gán be ru há zá sok nak a kor mány za ti épü le tek
be fe je zé se idõ pont já ra – azaz 2009. má jus 31-ére – ké szen
kell áll ni uk, a tá vo lab bi kör nye zet ben meg va ló su ló be ru há -
zá sok a ké sõb bi ek ben is meg épít he tõk;

7. tu do má sul ve szi a pro jekt mo ni tor ing- és ga ran cia -
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra irá nyu ló elõ ké szí tõ mun kát az -
zal, hogy

a) a meg va ló sí tás ban al vál lal ko zó ként vagy egyéb köz -
re mû kö dõ ként részt vevõ kis- és kö zép vál lal ko zá sok ér de -
ke i nek vé del mét a jog sza bá lyi elõ írásokat meg ha la dó mó -
don szük sé ges biz to sí ta ni, és az elõ ké szí tõ mun ká ba az ér -
dek kép vi se le ti szer ve ket be kell von ni,

b) az új Kor mány za ti Ne gyed fej lesz tés elõ ké szí té se és
meg va ló sí tá sa so rán a be ru há zás szak mai és gaz da sá gos -
sá gi kont roll já ra lét re ho zott Pro jekt Mo ni tor ing Bi zott ság -
ban való rész vé tel re fel ké ri az Ál la mi Szám ve võ szé ket, a
Fõ vá ro si Ön kor mány za tot, az érin tett fõ vá ro si ke rü le ti ön -
kor mány za to kat, a Ma gyar Épí tész Ka ma rát, a Bu da pes ti
Épí tész Ka ma rát, a Köz be szer zé si Ta nács adók Or szá gos
Szö vet sé gét.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: a Bi zott ság meg ala kí tá sá ra: 

 2007. feb ru ár 15.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
5/2007. (I. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt 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 meg ta gad ja.
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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 (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2., le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314, fax: 06-1-441-1729) le het ki -
fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. de cem ber 11-én nyúj tot ta be az 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:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy Ma gyar or szág te rü le tét ge ne ti ka i lag mó do sí -
tott nö vé nyek tõl men tes öve zet té nyil vá nít sa?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Eu ró pai Uni ó ban a gén tech no ló gia har mo ni zált jog te rü let, 
ahol a tag ál la mok moz gás te re igen kor lá to zott. A gén tech -
no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek (a továb biak ban:
GMO) for ga lom ba ho za ta lát és fel hasz ná lá sát ál ta lá nos
jel leg gel a 2001/18/EK irány elv sza bá lyoz za, amely mel -
lett az élel mi sze rek re és ta kar má nyok ra spe ci á lis sza bály -
ként a gén tech no ló gi á val mó do sí tott élel mi sze rek rõl és ta -
kar má nyok ról  szóló 1829/2003/EK ren de le tet kell al kal -
maz ni. Ezen sza bá lyok az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü -
le tén – meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás alap ján – elõ -
ál lít ha tó vá és for gal maz ha tó vá te szik a GMO-kat, il let ve a
GMO-t tar tal ma zó nö vé nye ket, ál la to kat, élel mi sze re ket
és ta kar má nyo kat.

Ma gyar or szág eu ró pai uni ós csat la ko zá sa kor a 2004.
évi XXX. tör vénnyel ki hir de tett Csat la ko zá si Szer zõ dés -
bõl ere dõ jog har mo ni zá ci ós kö te le zett ség ként vál lal ta a
fen ti uni ós sza bá lyok nak való meg fe le lést is. A Csat la ko -
zá si Szer zõ dés te hát je len leg az a ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés, amely nem te szi le he tõ vé az Or szág gyû lés szá -
má ra olyan tör vény el fo ga dá sát, amely a GMO-k lét re ho -
zá sát, for gal ma zá sát ál ta lá nos jel leg gel és a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re ki ter je dõ ha tállyal meg til ta ná.

A fen ti ek alap ján a kez de mé nye zés ha tá lyos nem zet kö -
zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett ség re vo nat ko zik, ezért a
fel ten ni kí vánt kér dés ben ki zárt az or szá gos nép sza va zás
meg tar tá sa.

II.

A ha tá ro zat a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
b) pont ján, 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 Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez -

dé se in, 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
6/2007. (I. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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 dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt 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 meg ta gad ja.

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 (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2., le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314, fax: 06-1-441-1729) le het ki -
fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. de cem ber 11-én nyúj tot ta be az 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:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy Ma gyar or szág te rü le tét ge ne ti ka i lag mó do sí -
tott ál la tok tól men tes öve zet té nyil vá nít sa?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Eu ró pai Uni ó ban a gén tech no ló gia har mo ni zált jog te rü let, 
ahol a tag ál la mok moz gás te re igen kor lá to zott. A gén tech -
no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek (a továb biak ban:
GMO) for ga lom ba ho za ta lát és fel hasz ná lá sát ál ta lá nos
jel leg gel a 2001/18/EK irány elv sza bá lyoz za, amely mel -
lett az élel mi sze rek re és ta kar má nyok ra spe ci á lis sza bály -
ként a gén tech no ló gi á val mó do sí tott élel mi sze rek rõl és ta -
kar má nyok ról  szóló 1829/2003/EK ren de le tet kell al kal -
maz ni. Ezen sza bá lyok az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü -
le tén – meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás alap ján – elõ -
ál lít ha tó vá és for gal maz ha tó vá te szik a GMO-kat, il let ve a
GMO-t tar tal ma zó nö vé nye ket, ál la to kat, élel mi sze re ket
és ta kar má nyo kat.

Ma gyar or szág eu ró pai uni ós csat la ko zá sa kor a 2004.
évi XXX. tör vénnyel ki hir de tett Csat la ko zá si Szer zõ dés -

118 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/4. szám



bõl ere dõ jog har mo ni zá ci ós kö te le zett ség ként vál lal ta a
fen ti uni ós sza bá lyok nak való meg fe le lést is. A Csat la ko -
zá si Szer zõ dés te hát je len leg az a ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés, amely nem te szi le he tõ vé az Or szág gyû lés szá -
má ra olyan tör vény el fo ga dá sát, amely a GMO-k lét re ho -
zá sát, for gal ma zá sát ál ta lá nos jel leg gel és a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re ki ter je dõ ha tállyal meg til ta ná.

A fen ti ek alap ján a kez de mé nye zés ha tá lyos nem zet kö -
zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett ség re vo nat ko zik, ezért a
fel ten ni kí vánt kér dés ben ki zárt az or szá gos nép sza va zás
meg tar tá sa.

II.

A ha tá ro zat a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 
1949. évi XX. tör vény 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont -
ján, 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 Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 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
7/2007. (I. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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 ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt 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 meg ta gad ja.

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 (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2., le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314, fax: 06-1-441-1729) le het ki -
fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. de cem ber 11-én nyúj tot ta be az 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:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy Ma gyar or szág te rü le tét ge ne ti ka i lag mó do sí -
tott élel mi sze rek tõl men tes öve zet té nyil vá nít sa?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Eu ró pai Uni ó ban a gén tech no ló gia har mo ni zált jog te rü let, 
ahol a tag ál la mok moz gás te re igen kor lá to zott. A gén tech -
no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek (a továb biak ban:
GMO) for ga lom ba ho za ta lát és fel hasz ná lá sát ál ta lá nos
jel leg gel a 2001/18/EK irány elv sza bá lyoz za, amely mel -
lett az élel mi sze rek re és ta kar má nyok ra spe ci á lis sza bály -
ként a gén tech no ló gi á val mó do sí tott élel mi sze rek rõl és ta -
kar má nyok ról  szóló 1829/2003/EK ren de le tet kell al kal -
maz ni. Ezen sza bá lyok az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü -
le tén – meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás alap ján – elõ -
ál lít ha tó vá és for gal maz ha tó vá te szik a GMO-kat, il let ve a
GMO-t tar tal ma zó nö vé nye ket, ál la to kat, élel mi sze re ket
és ta kar má nyo kat.

Ma gyar or szág eu ró pai uni ós csat la ko zá sa kor a 2004.
évi XXX. tör vénnyel ki hir de tett Csat la ko zá si Szer zõ dés -
bõl ere dõ jog har mo ni zá ci ós kö te le zett ség ként vál lal ta a
fen ti uni ós sza bá lyok nak való meg fe le lést is. A Csat la ko -
zá si Szer zõ dés te hát je len leg az a ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés, amely nem te szi le he tõ vé az Or szág gyû lés szá -
má ra olyan tör vény el fo ga dá sát, amely a GMO-k lét re ho -
zá sát, for gal ma zá sát ál ta lá nos jel leg gel és a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re ki ter je dõ ha tállyal meg til ta ná.

A fen ti ek alap ján a kez de mé nye zés ha tá lyos nem zet kö -
zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett ség re vo nat ko zik, ezért a
fel ten ni kí vánt kér dés ben ki zárt az or szá gos nép sza va zás
meg tar tá sa.

II.

A ha tá ro zat a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 
1949. évi XX. tör vény 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont -
ján, 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 Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 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
8/2007. (I. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a D. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
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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 nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak a Ma gyar Köz löny ben való
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 (1051
Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314;
fax: 06-1-441-1729) le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

D. L. 2006. de cem ber 14-én or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot -
ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Úgy dönt-e Ön, hogy az Al kot mány 70/I.  §-ának vég -
re haj tá sa ként – az ál lam ház tar tá si hi ány tel jes és azon na li
fel szá mo lá sa, egy út tal az or szág gyû lé si vá lasz tá son
 többséget ka pott kor mány prog ram: a sze gé nye ket súj tó
bár mi lyen meg szo rí tás nél kü lö zé se cél já ból – a
VAGYONADÓRÓL  szóló tör vény lé nye ges ren del ke zé -
sei a kö vet ke zõk le gye nek:

a) adó kö te les le gyen min den te lek köny ve zett in gat lan,
100 000 fo rint be csült for gal mi ér ték fe let ti ingó va gyon -
tárgy és az 1 000 000 fo rint összes név ér ték fe let ti tár sa sá -
gi tu laj don (rész vény stb.) és egyéb ha zai ér ték pa pír,

b) az adó kul csa a d) pont ki vé te lé vel – ál ta lá ban – évi
5,30% le gyen in gat la nok ra és 0,53% le gyen ingó va gyon -
ra, ér ték pa pír ra,

c) az adó kul csa a d) pont ki vé te lé vel az elsõ év ben  (az
1989-tõl tar tó al kot mány sér tõ tör vényhozási ké se de lem
tel jes hal mo zott össze ge ként) 90,10% le gyen in gat la nok ra 
és 9,01% ingó va gyon ra, ér ték pa pír ra,

d) az adó kul csa 0,00% le gyen min den olyan adó kö te -
les va gyon tárgy ra, amely a mi ni mál bé res meg él he tés hez
szük sé ges: la kás ra 45 m2/la kó ig, ter mõ föld re 0,41 hek -
tár/csa lád ta gig, va la mint az egyé ni vál lal ko zó mi ni mál bé -
res meg él he té sét szol gá ló, vál lal ko zás ba vett va gyo ná ra,
ha a vál lal ko zás ban maga is részt vesz,

e) az éves be val lá si kö te le zett ség min den adó kö te les
va gyon tárgy ra (és az elsõ 1 000 000 fo rint adó men tes ér -
ték pa pír ra) ter jed jen ki, a kulcs tól füg get le nül,

f) e tör vény még 2006. de cem ber 31-ig lép jen ha tály ba,
akár vissza me nõ ha tállyal is, és hogy e tör vény a va gyo no -
sok szá má ra sem mi lyen itt fel nem so rolt en ged ményt,
ked vez ményt ne tar tal maz zon, csak az a)–f) pon tok rész le -
te it?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 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) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján meg ál la pít ja, hogy nem le het or szá gos nép sza va -
zást tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dés azon ban egy ér tel mû en egy köz pon ti adó ne met ha tá roz 
meg, és meg je lö li az adó tár gyát, az adó ala nyo kat, to váb bá 
meg ha tá roz za az adó mér té két és a le het sé ges ked vez mé -
nye ket is. Az Al kot mány ha tá lyos ren del ke zé sei ér tel mé -
ben így a kér dés ben or szá gos nép sza va zás nem tart ha tó.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés va ló já ban szá -
mos kér dést von egy ség be, ame lyek kü lön-kü lön is meg -
vá la szol ha tók (így az adó be ve ze té sé re, mér té ké re, alap já -
ra, a ked vez mé nyek kö ré re vo nat ko zó an). Így a vá lasz tó -
pol gár nak nincs le he tõ sé ge meg kü lön böz te tést ten ni, és
rész kér dé sen ként vé le ményt nyil vá ní ta ni a kez de mé nye -
zés rõl. En nek alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dés re nem le het egy ér tel mû en vá la szol ni.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg -
ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának b) pont -
ján, 13.  §-án, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 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 Közigazgatási Vizsgabizottság
t á j é k o z t a t ó j a

az ügykezelõi alapvizsga követelményrendszerérõl

Az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (a továb -
biakban: OKV) El nök sé ge a köz igaz ga tá si és az ügy ke ze -
lõi alap vizs gá ról  szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let
4.  § (1) be kez dé se alap ján – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal –
az ügy ke ze lõi alap vizs ga vizs ga tár gya i nak kö ve tel mény -
rend sze rét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

Az új kö ve tel mény rend szer köz zé té te lé vel a Ma gyar
Köz löny 1999. évi 30. szá má ban köz zé tett ügy ke ze lõi
alap vizs gá ra vo nat ko zó kö ve tel mény rend szer ha tá lyát
vesz ti.
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1. Általános követelmények
az ügykezelõi alapvizsga gyakorlati és szóbeli

vizsgájának teljesítéséhez

Az ügy ke ze lõi alap vizs ga egy gya kor la ti és egy szó be li
vizs ga rész tel je sí té sé bõl áll. A vizs gá zó egy vizs ga na pon
tesz gya kor la ti és szó be li vizs gát.

Gya kor la ti vizs ga

A vizs gá zó a gya kor la ti vizs ga rész tel je sí té se so rán szá -
mot ad ar ról, hogy a tan anya got a kö ve tel mény rend szer -
nek meg fe le lõ szín vo na lon is me ri, és ké pes azt al kal maz ni
a gya kor lat ban.

A gya kor la ti vizs ga so rán a vizs gá zó egy írás be li fel -
adat la pot tölt ki, amely A) és B) rész bõl áll. Az A) rész
2 fel ada ta tar tal maz za az ál ta lá nos ügy irat ke ze lés re vo nat -
ko zó kér dé se ket, a B) rész 2 fel ada ta tar tal maz za a tit kos
ügy irat ke ze lés re vo nat ko zó kér dé se ket. Az írás be li fel -
adat lap meg ol dá sá ra ma xi má li san 40 pont ad ha tó. A gya -
kor la ti vizs ga idõ tar ta ma 60 perc.

A vizs ga bi zott ság a gya kor la ti vizs gát egy ér dem -
jeggyel mi nõ sí ti:

Elég te len (1) 0–20 pont
Elég sé ges (2) 21–25 pont
Kö ze pes (3) 26–30 pont
Jó (4) 31–35 pont
Je les (5) 36–40 pont
Amennyi ben a vizs gá zó ren del ke zik a mi nõ sí tett adat

ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren -
de let 13. §-ában meg ha tá ro zott bi zo nyít vánnyal, fel men -
tést kap a B) fel adat rész meg ol dá sa alól.

Eb ben az eset ben a vizs ga bi zott ság csak az A) fel adat -
sort vizs gál ja, a fel adat lap meg ol dá sá ra ma xi má li san
20 pont ad ha tó.

Elég te len (1) 0–10 pont
Elég sé ges (2) 11–13 pont
Kö ze pes (3) 14–16 pont
Jó (4) 17–18 pont
Je les (5) 19–20 pont
A si ke res gya kor la ti vizs ga fel té te le, hogy a vizs gá zó

kö zért he tõ, szak ma i lag és nyelv ta ni lag egy aránt he lyes,
át te kint he tõ és ol vas ha tó vá la szo kat ad jon az írás be li fel -
adat lap kér dé se i re.

Szó be li vizs ga

A szó be li vizs gán a vizs gá zó szá mot ad ar ról, hogy a ki -
hú zott té te len sze rep lõ kér dé se ket a kö ve tel mény rend szer -
ben és a tan anyag ban meg ha tá ro zott szin ten is me ri.

A vizs gá zó a szó be li vizs gán két té telt húz. Az A) té tel
tar tal maz egy ál ta lá nos köz igaz ga tá si is me re tek re vo nat -
ko zó és egy ál ta lá nos irat ke ze lés re vo nat ko zó kér dést, a B) 
té tel pe dig egy tit kos ügy irat ke ze lés re vo nat ko zó kér dést.
Amennyi ben a vizs gá zó ren del ke zik a mi nõ sí tett adat ke -
ze lé sé nek rend jé rõl  szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de -

let 13. §-ában meg ha tá ro zott bi zo nyít vánnyal, csak A) té -
telt kell húz nia.

A szó be li fe le let re való fel ké szü lés re leg alább 20 per cet
kell biz to sí ta ni a vizs gá zó szá má ra.

A vizs ga bi zott ság a té tel hez nem tar to zó, az ügy ke ze lõi
alap vizs ga tan anya gá ba tar to zó to váb bi kér dé sek fel te vé -
sé vel is tá jé ko zód hat a vizs gá zó fel ké szült sé gé rõl.

A szó be li vizs gá ra bo csá tás nak nem fel té te le az ered mé -
nyes gya kor la ti vizs ga.

A vizs ga bi zott ság a szó be li vizs gát a té tel ki fej té se és a
fel tett kér dé sek re adott vá la szok alap ján egy ér dem jeggyel 
[je les (5), jó (4), kö ze pes (3), elég sé ges (2), elég te len (1)]
mi nõ sí ti.

A vizs ga bi zott ság elég te len (1) ér dem jeggyel mi nõ sít és 
ja ví tó vizs gá ra uta sít, ha a té tel bár mely ré szé nek ki fej té se
és ugyan ezen té tel rész hez kap cso ló dó an fel tett kér dé sek re
adott vá la szok so rán meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a vizs gá zó
a kö ve tel mény rend szer ben elõ írt is me re te ket nem sa já tí -
tot ta el.

2. Az ügykezelõi alapvizsga
tartalmi követelményei

Az ügy ke ze lõi alap vizs ga tan anya gá nak té ma kö rei:
I. A köz igaz ga tás fel épí té se és mû kö dé se
II. A köz szol gá la ti jog vi szony
III.  A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás sza bá lyai
IV. A köz igaz ga tás in for ma ti kai tá mo ga tá sa
V. Ügy vi tel, ügy irat ke ze lés
VI. Adat vé del mi és tit kos ügy irat ke ze lé si is me re tek

I. A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MÛKÖDÉSE
TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó át fo gó an is mer je a vég -
re haj tó ha tal mat meg tes te sí tõ köz igaz ga tás szer ve zet rend -
sze rét és an nak sa já tos sá ga it, tud jon kü lönb sé get ten ni a
köz igaz ga tás két al rend sze re, az ál lam igaz ga tá si és az ön -
kor mány za ti igaz ga tás kö zött.

1. A köz igaz ga tás fel épí té se

A vizs gá zó is mer je a köz igaz ga tás fo gal mát, fel ada ta it,
a köz igaz ga tás szer ve zet rend sze rét.

2. Ál lam igaz ga tás

A vizs gá zó be tud ja mu tat ni a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek és az ál lam igaz ga tás te rü le ti, he lyi szer ve i nek
szer ve ze té re és mû kö dé sé re, il let ve fel adat- és ha tás kö ré re
vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat.

3. Ön kor mány za ti igaz ga tás

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni az ön kor mány za ti -
ság lé nye gét, is mer je az ön kor mány za tok al kot má nyos

2007/4. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 121



alap jo ga it és az ön kor mány za tok tí pu sa it. A vizs gá zó is -
mer je az ön kor mány za ti fel ada tok tí pu sa it, le gyen ké pes
be mu tat ni az ön kor mány za tok szer ve ze tét és mû kö dé sé -
nek fõbb sza bá lya it.

Szó be li vizs ga kér dé sek a köz igaz ga tás fel épí té se és mû -
kö dé se té ma kör bõl:

1. Is mer tes se a köz igaz ga tás fo gal mát és mu tas sa be rö -
vi den a köz igaz ga tás rend sze rét!

2. So rol ja fel az ál lam igaz ga tás köz pon ti szer ve i nek
kö rét! Mu tas sa be rö vi den a Kor mány sze re pét, szer ve ze -
tét és mû kö dé sét!

3. So rol ja fel az ál lam igaz ga tás köz pon ti szer ve i nek
kö rét! Mu tas sa be rö vi den a mi nisz té ri um fel ada ta it és
szer ve ze tét!

4. Is mer tes se rö vi den az ál lam igaz ga tás he lyi (te rü le ti
és te le pü lé si) szer ve i re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat!
So rol ja fel a köz igaz ga tá si hi va ta lok fel ada ta it!

5. Is mer tes se az ön kor mány za ti rend szer alap ja it és az
ön kor mány za tok tí pu sa it!

6. Is mer tes se rö vi den a te le pü lé si ön kor mány za tok kö -
te le zõ fel adat- és ha tás kö re it és mu tas sa be az ön ként vál -
lalt fel ada tok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat!

7. Mu tas sa be rö vi den az ön kor mány za tok szer ve ze tét!

8. Is mer tes se az ön kor mány za tok mû kö dé sé re vo nat -
ko zó fõbb sza bá lyo kat!

II. A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY TÉMAKÖR
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó meg sze rez ze a köz szol -
gá la ti jog vi szo nyá ra vo nat ko zó alap is me re te ket, be te kin -
tést nyer jen an nak tar tal má ba. A tan anyag rész el sa já tí tá sá -
val a vizs gá zó ké pes lesz a köz szol gá la ti jog vi szo nyá val
kap cso la tos ügyek ben való tá jé ko zó dás ra.

1. A köz szol gá la ti jog vi szony in téz mé nye

A vizs gá zó is mer je a köz szol gá lat jel lem zõ it, a köz -
szol gá la ti jog vi szony sa já tos sá ga it a mun ka vi szony hoz
ké pest és a köz szol gá la ti jog vi szony ala nya it. Le gyen
tisz tá ban a köz szol gá la ti jog vi szony ke let ke zé sé nek,
meg szû né sé nek és meg szün te té sé nek ese te i vel és kö vet -
kez mé nye i vel.

2. A köz szol gá la ti jog vi szony tar tal ma, az ügy ke ze lõk -
re vo nat ko zó sza bá lyok

A vizs gá zó is mer je a köz szol gá la ti jog vi szo nyá ból ere -
dõ fõbb ál ta lá nos, va la mint sa já tos kö te le zett sé ge it és jo -
ga it. A vizs gá zó is mer je a ma gyar köz szol gá lat rend sze ré -
ben az ügy ke ze lõk re vo nat ko zó sza bá lyo kat és ren del ke -
zé se ket.

Szó be li vizs ga kér dé sek a köz szol gá la ti jog vi szony té -
ma kör bõl:

1. So rol ja fel a köz szol gá lat jel lem zõ it és is mer tes se a
köz szol gá la ti jog vi szony ala nya it!

2. Mu tas sa be a köz szol gá la ti jog vi szony ke let ke zé sé -
nek mód ját és is mer tes se rö vi den a ki ne ve zés tar tal mát!

3. Is mer tes se a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé -
nek és meg szün te té sé nek ese te it!

4. Mu tas sa be rö vi den a köz tiszt vi se lõ ál ta lá nos és sa já -
tos kö te le zett sé ge it!

5. Mu tas sa be rö vi den a köz tiszt vi se lõ ál ta lá nos és sa já -
tos jo ga it!

6. Ha tá roz za meg az ügy ke ze lõ fo gal mát és is mer tes se
a Ktv. ügy ke ze lõk re vo nat ko zó ren del ke zé se it!

III. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
SZABÁLYAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó rend sze re zett át te kin -
tést kap jon a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás me ne té rõl és
leg fon to sabb sza bá lya i ról. A vizs gá zó is mer je a ha tó sá gi
jog al kal ma zás fo gal mát, a ha tó sá gi el já rás alap el ve it,
alap fo gal ma it, az el já rás sza ka sza it és me ne tét.

1. A köz igaz ga tá si szer vek ha tó sá gi jog al kal ma zó te -
vé keny sé ge, a köz igaz ga tá si el já rá si jog, va la mint a köz -
igaz ga tá si el já rás alap el vei

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni a ha tó sá gi jog al kal -
ma zás fo gal mát, is mer je a ha tó sá gi cse lek mé nyek fon to -
sabb tí pu sa it. Is mer je a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
el já rás jog fo gal mát és cél ját. A vizs gá zó le gyen ké pes
meg ha tá roz ni az alap el vek fõbb cso port ja it.

2. A Ket. ha tá lya, a ha tó sá gi ügy, az ügy fél és a ha tó ság

A vizs gá zó is mer je 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 tör vény (Ket.)
sze mé lyi, te rü le ti és idõ be li ha tá lyát. Is mer je a ha tó sá gi
ügy és az ügy fél fo gal mát, az el já ró ha tó sá gok kö rét.

3. Jog ha tó ság, ha tás kör, ille té kesség

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni a jog ha tó ság, ha tás -
kör és ille té kesség fo gal mát és sza bá lya it.

4. A köz igaz ga tá si el já rás sza ka szai

A vizs gá zó tud ja fel so rol ni a köz igaz ga tá si el já rás sza -
ka sza it, és le gyen ké pes meg ha tá roz ni azok cél ját és ren -
del te té sét. A vizs gá zó is mer je az elsõ fokú el já rás sza bá -
lya it, va la mint a ha tó ság dön té se i nek tí pu sa it, kü lö nös te -
kin tet tel a ha tá ro zat és a jegy zõ könyv tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nye i re. A vizs gá zó fel tud ja so rol ni a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás ban ren del ke zés re álló jog or vos la tok
tí pu sa it és a köz igaz ga tá si vég re haj tás ren del te té sét.
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Szó be li vizs ga kér dé sek a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
sza bá lyai té ma kör bõl:

1. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog al kal ma -
zó te vé keny ség, a köz igaz ga tá si el já rá si jog és a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügy fo gal mát!

2. Mu tas sa be a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás alap el -
ve i nek fõbb cso port ja it, min den cso port hoz so rol jon fel
né hány pél dát!

3. Is mer tes se az ügy fél, a köz igaz ga tá si ha tó ság és a
sze mé lyi, tár gyi, te rü le ti és idõ be li ha tály fo gal mát a Ket.
vo nat ko zá sá ban!

4. Ha tá roz za meg a jog ha tó ság, ha tás kör és az ille té -
kesség fo gal mát a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban!

5. Mu tas sa be rö vi den a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
sza ka sza it!

6. Mu tas sa be rö vi den az el sõ fo kú vagy alap el já rás ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás -
ban!

7. Is mer tes se a jegy zõ könyv fõbb tar tal mi és for mai ele -
me it!

8. Is mer tes se a ha tá ro zat fõbb tar tal mi és for mai ele -
me it!

9. Cso por to sít sa a köz igaz ga tá si el já rás ban ren del ke -
zés re álló jog or vos la to kat! Is mer tes se a fel leb be zés re vo -
nat ko zó fõbb sza bá lyo kat!

10. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si vég re haj tás lé nye -
gét!

IV. A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI
TÁMOGATÁSA TÉMAKÖR TARTALMI

KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó sze rez zen át fo gó is me -
re te ket a ma már alap ve tõ mun ka esz köz ként funk ci o ná ló
sze mé lyi szá mí tó gép al kal ma zá sá ról az ügy vi tel ben. A
vizs gá zó le gyen tisz tá ban az elekt ro ni kus ügy in té zés for -
má i val és alap ve tõ sza bá lya i val.

1. Az ügy vi te li mun ka in for ma ti kai tá mo ga tott sá ga

A vizs gá zó is mer je a sze mé lyi szá mí tó gép al kal ma zá sá -
nak le he tõ sé ge it, elõ nye it. Ké pes le gyen az ügy vi te li fel -
ada tok in for ma ti kai esz kö zök kel tör té nõ meg ol dá sá nak
be mu ta tá sá ra. A vizs gá zó be tud ja mu tat ni a szá mí tó gé pes
ik ta tás elõ nye it, a szö veg szer kesz tés jel lem zõ it, le he tõ sé -
ge it, a táb lá zat ke ze lés, adat ke ze lés funk ci ó ját.

2. Elekt ro ni kus köz igaz ga tás, elekt ro ni kus ügy in té zés

A vizs gá zó le gyen tisz tá ban a köz igaz ga tá si ügyek
elekt ro ni kus in té zé sé nek kor mány za ti cél ki tû zé se i vel, va -
la mint az elekt ro ni kus köz igaz ga tás mû köd te té sé nek rend -
sze ré vel. A vizs gá zó is mer je a kor mány za ti por tál és az
ügy fél ka pu funk ci ó ját, sze re pét az elekt ro ni kus ügy in té -
zés ben. Is mer je az elekt ro ni kus le ve le zés sel, az ügy fél ka -
pu lé te sí té sé vel, hasz ná la tá val, meg szün te té sé vel kap cso -

la tos fõbb sza bá lyo kat. Le gyen tisz tá ban a köz igaz ga tá si
szer vek elekt ro ni kus tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé re vo nat -
ko zó alap ve tõ kö ve tel mé nyek kel.

Szó be li vizs ga kér dé sek a köz igaz ga tás in for ma ti kai tá -
mo ga tá sa té ma kör bõl:

1. Fog lal ja össze rö vi den, hogy mi lyen le he tõ sé get hor -
doz ma gá ban a szá mí tó gép iro dai al kal ma zá sa!

2. So rol ja fel a szá mí tó gé pes ik ta tás elõ nye it!

3. Mu tas sa be pél dá kon ke resz tül, hogy mi lyen meg ol -
dá sok kal könnyí ti meg a szá mí tó gép az irat ké szí tés mû ve -
le tét, va la mint a táb lá za tok ké szí té sét!

4. Mu tas sa be rö vi den a köz igaz ga tás Köz pon ti Elekt -
ro ni kus Szol gál ta tó Rend sze rét!

5. Is mer tes se az elekt ro ni kus ügy in té zés ál ta lá nos sza -
bá lya it!

6. Is mer tes se az elekt ro ni kus le ve le zés tör vényi sza bá -
lyo zá sá nak szük sé ges sé gét!

7. Ha tá roz za meg az elekt ro ni kus alá írás ren del te té sét!

8. Rö vi den is mer tes se az elekt ro ni kus alá írás sal tör té -
nõ ügy in té zés leg fon to sabb sza bá lya it!

9. Mu tas sa be az Ügy fél ka pu lé te sí té sé hez szük sé ges
re giszt rá ció for má it!

10. Is mer tes se a köz igaz ga tá si ügyek in té zé sé nek mód -
ját az Ügy fél kap un ke resz tül!

11. Is mer tes se a köz igaz ga tá si szer vek elekt ro ni kus tá -
jé koz ta tá si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat!

12. So rol ja fel az egyéb elekt ro ni kus esz kö zök kel tör -
té nõ kap cso lat tar tás fõbb sza bá lya it!

V. ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS TÉMAKÖR
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó sa já tít sa el az ál ta lá -
nos ügy vi tel lel kap cso la tos te vé keny sé ge ket és is mer je
meg az ügy vi te li mun ka fo lya ma to kat, a le het sé ges ügy -
vi te li szer ve ze ti meg ol dá so kat. Sa já tít sa el az ügy irat ke -
ze lé si fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges szak mai alap is -
me re te ket és kész ség szin ten le gyen ké pes azok gya kor -
la ti al kal ma zá sá ra.

1. Az ügy vi te li mun ka he lye és sze re pe a szer ve zet ben

A vizs gá zó tud jon kü lönb sé get ten ni a szer ve ze tek kü -
lön bö zõ tí pu sai kö zött. Le gyen tisz tá ban az ügy vi tel, az
ügy in té zés és ügy irat ke ze lés kap cso la tá val, je len tõ sé gé -
vel.

2. Ügy irat ke ze lés sza bá lyo zá sa

A vizs gá zó is mer je az ügy irat ke ze lés re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat és az ügy irat ke ze lés kö ve tel mé nye it. Sa já tít sa el
az ügy irat ke ze lés irá nyí tá sá val és fel ügye le té vel kap cso la -
tos is me re te ket.
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3. Ügy irat ke ze lés fo lya ma ta

A vizs gá zó rész le te sen is mer je az irat ke ze lés szer ve ze ti
rend jé vel kap cso la tos sza bá lyo kat, az ügy irat ke ze lés fo -
lya ma tát (kül de mé nyek át vé te le, fel bon tá sa, ér kez te tés,
kül de mé nyek sze re lé se, csa to lá sa, ik ta tás mu ta tó zás, szig -
ná lás, ügy irat ké szí té se, ki ad má nyo zás, ira tok sok szo ro sí -
tá sa, to váb bí tá sa, ha tár idõ-nyil ván tar tá sa stb.). A vizs gá zó 
is mer je az ira tok vé del mé re vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat.

Szó be li vizs ga kér dé sek az ügy vi tel, ügy irat ke ze lés té -
ma kör bõl:

1. Mu tas sa be, hogy mi a sze re pe az ügy vi te li mun ká -
nak egy adott szer ve zet ben!

2. Is mer tes se az ügy irat ke ze lés cél ját és ren del te té sét!

3. Mu tas sa be rö vi den az ügy irat ke ze lés irá nyí tá sá nak,
fel ügye le té nek rend sze rét!

4. So rol ja fel az irat ke ze lés sel szem ben tá masz tott ál ta -
lá nos kö ve tel mé nye ket!

5. Is mer tes se a kü lön bö zõ irat ke ze lé si szer ve ze ti fel -
épí té se ket és a köz tük lévõ kü lönb sé ge ket!

6. Mu tas sa be a pa pír ala pú kül de mé nyek át vé te lé nek
sza bá lya it!

7. Is mer tes se az elekt ro ni kus kül de mé nyek át vé te lé nek 
sza bá lya it!

8. Mu tas sa be, hogy a kül de mé nyek fel bon tá sa kor mi -
lyen el len õr zé se ket kell el vé gez ni!

9. Mu tas sa be a pa pír ala pú kül de mé nyek fel bon tá sá nak 
sza bá lya it!

10. Is mer tes se az elekt ro ni kus ira tok bon tá sá nak sza -
bá lya it!

11. Ha tá roz za meg az ér kez te tés fo gal mát!

12. Is mer tes se a kézi és szá mí tó gé pes ik ta tás ra vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat!

13. Mu tas sa be a kézi ik ta tás kö ve tel mé nye it!

14. Mu tas sa be a szá mí tó gé pes ik ta tás kö ve tel mé nye it!

15. Ha tá roz za meg a szig ná lás fo gal mát és fejt se ki sze -
re pét az ügy irat ke ze lés ben!

16. So rol ja fel az ügy irat ké szí tés moz za na ta it! Ha tá -
roz za meg a ki ad má nyo zás fo gal mát és hi te les sé gé nek fel -
té te le it!

17. Is mer tes se a ha tár idõ-nyil ván tar tás szük sé ges sé -
gét!

18. Mu tas sa be, hogy mi lyen elõ írásokat kell be tar ta ni
az ira tok sok szo ro sí tá sa so rán!

19. Rö vi den mu tas sa be, hogy mi lyen sza bá lyo kat kell
kö vet ni az ira tok to váb bí tá sa so rán!

20. Rö vi den is mer tes se az irat tá ri terv cél ját és felépí -
tését!

21. Is mer tes se az irat tá ro zás sze re pét és az irat tár ba he -
lye zés fõbb moz za na ta it!

22. Mu tas sa be az ira tok se lej te zé sé nek fo lya ma tát!

VI. ADATVÉDELMI ÉS TITKOS ÜGYIRATKEZELÉSI
ISMERETEK TÉMAKÖR TARTALMI

KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó is mer je a sze mé lyes
ada tok vé del mé nek és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá -
nak je len tõ sé gét, a jogi sza bá lyo zás alap fo gal ma it és az
adat ke ze lés sza bá lya it. To váb bá is mer je a tit kos ügy irat -
ke ze lés alap ve tõ sza bá lya it és az ál ta lá nos irat ke ze lés tõl
el té rõ ke ze lé si elõ írásokat, va la mint ezek tör vényi hát te rét
és alap el ve it.

1. Ál ta lá nos adat vé de lem

A vizs gá zó ké pes le gyen meg ha tá roz ni a sze mé lyes
adat, a köz ér de kû adat, a nem nyil vá nos adat, az ál lam ti -
tok, va la mint a szol gá la ti ti tok fo gal mát. Is mer je az egyes
adat tí pu sok ra vo nat ko zó adat ke ze lé si sza bá lyo kat.

2. Tit kos ügy irat ke ze lé si is me re tek

A vizs gá zó is mer je a ti tok vé de lem rend sze rét és alap ve -
tõ sza bá lya it, az ál lam ti tok, va la mint a szol gá la ti ti tok fo -
gal mát. A vizs gá zó ké pes le gyen be mu tat ni a mi nõ sí té si
el já rás ren del te té sét, meg tud ja ha tá roz ni a mi nõ sí tés re jo -
go sul tak kö ré nek fõbb jel lem zõ it. A vizs gá zó is mer je a mi -
nõ sí tett ada tok meg is me ré sé re és vé del mé re vo nat ko zó ál -
ta lá nos sza bá lyo kat, va la mint a mi nõ sí tett adat ke ze lés
alap ve tõ sza bá lya it.

Szó be li vizs ga kér dé sek az adat vé de le mi és tit kos ügy -
irat ke ze lé si is me re tek té ma kör bõl:

1. Ha tá roz za meg a sze mé lyes adat fo gal mát és fejt se
ki, hogy mi lyen fel té te lek kel ke zel he tõ sze mé lyes adat!

2. Is mer tes se, hogy mi lyen te vé keny ség mi nõ sül het
adat ke ze lés nek!

3. Ha tá roz za meg a „köz ér de kû adat” fo gal mát és is -
mer tes se, hogy mely ada to kat nem kell köz zé ten nie a köz -
fel ada tot el lá tó szer vek nek!

4. Ha tá roz za meg a ti tok vé de lem cél ját és ga ran ci á it!
5. Fog lal ja össze a ti tok vé de lem fõbb sza bá lya it!
6. Is mer tes se a mi nõ sí tett ira tok ke ze lé sé nek alap ve tõ

sza bá lya it!
7. Is mer tes se a mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó irat ké szí té -

se és nyil ván tar tá sa, il let ve a ha gyo má nyos irat ké szí té se
és nyil ván tar tá sa kö zöt ti kü lönb sé ge ket!

8. Is mer tes se a mi nõ sí tett ira tok át vé te lé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat!

9. Mu tas sa be a mi nõ sí tett ada tok to váb bí tá sá ra vo nat -
ko zó elõ írásokat!

10. Is mer tes se, hogy a mi nõ sí tett ada tok õr zé se so rán
mi lyen elõ írásokat kell be tar ta ni!

Jog sza bály jegy zék:

– A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény
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– A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény

– Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005.
évi XC. tör vény

– 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 (Ket.)

– Az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV.
tör vény

– A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény (Le vél tá ri
tör vény)

– Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995.
évi LXV. tör vény

– A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény

– A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény

– A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény

– A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949.
évi XX. tör vény

– Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let

– A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke -
ze lé si szoft ve rek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek -
rõl  szóló 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együt tes
ren de let

– A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke -
ze lé si szoft ve rek meg fe le lõ sé gét ta nú sí tó szer ve ze tek ki je -
lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2006. (IV. 6.)
BM ren de let

– A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá -
nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
ren de let

– A köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te lé re, az
egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer re, va la mint a köz pon ti
jegy zék adat tar tal má ra, az adat in teg rá ci ó ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról  szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
ren de let

– Az elekt ro ni kus ügy in té zést le he tõ vé tevõ in for ma ti -
kai rend sze rek biz ton sá gá ról, együtt mû kö dé si ké pes sé gé -
rõl és egy sé ges hasz ná la tá ról  szóló 195/2005. (IX. 22.)
Korm. ren de let

– A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban fel hasz nált
elekt ro ni kus alá írá sok ra és az azok hoz tar to zó ta nú sít vá -
nyok ra, va la mint a ta nú sít vá nyo kat ki bo csá tó hi te le sí tés -
szol gál ta tók ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek rõl  szóló
194/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let

– Az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let

– A mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló
79/2005. (VI. 30.) Korm. ren de let

– A pa pír ala pú do ku men tu mok ról elekt ro ni kus úton
tör té nõ má so lat ké szí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 13/2005.
(X. 27.) IHM ren de let

– Az elekt ro ni kus ügy in té zé si el já rás ban al kal maz ha tó
do ku men tu mok rész le tes tech ni kai sza bá lya i ról  szóló
12/2005. (X. 27.) IHM ren de let

– A köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló 297/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let

Iro da lom jegy zék:

Ál ta lá nos ügy ke ze lõi alap is me re tek (szerk.: Pó csi
Ani kó). Ki ad ja: Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet, 2006.

Irat min ta tár az Ál ta lá nos ügy ke ze lõi alap is me re tek c.
se géd let hez (szerk.: Szán tai Ad ri enn). Ki ad ja: Ma gyar
Köz igaz ga tá si In té zet, 2006.

To váb bi ta nul má nyok és tan köny vek, me lyek az egyes
té ma kö rök el mé lyül tebb ta nul má nyo zá sát se gí tik:

Az I–III. fe je zet hez:
Köz igaz ga tá si alap vizs ga. Ki ad ja: Ma gyar Köz igaz ga -

tá si In té zet, 2006.
Ál ta lá nos köz igaz ga tá si is me re tek, Ki ad ja: Ma gyar

Köz igaz ga tá si In té zet, 2002.

A IV–VI. fe je zet hez:
Dr. Mer czel Krisz ti na: Köz igaz ga tá si ügy vi tel. Ki ad ja:

PTE, Pécs, 2006.
Tró csá nyi Sára: A kom mu ni ká ció jogi alap jai. Ki ad ja:

Osi ris Ki adó, 2004.
Fre i sin ger Edé né: Iro dai ügy vi tel (5. ki adás). Ki ad ja:

Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt., 2004.
Fre i sin ger Edé né: Igaz ga tá si és ügy vi te li tech ni kai is -

me re tek. Ki ad ja: Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt., 2000.

Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0102 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.




