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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
21/2007. (II. 21.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság
közötti, a szociális biztonságról szóló Egyezmény

végrehajtására szolgáló, 2007. február 16-án aláírt
Igazgatási Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális
biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló,
2007. február 16-án aláírt Igazgatási Megállapodás köte-
lezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány az Igazgatási Megállapodást e rendelettel
kihirdeti.

3. §

Az Igazgatási Megállapodás hiteles magyar nyelvû szö-
vege a következõ:

„Igazgatási Megállapodás a Magyar Köztársaság
és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonság

tárgyában kötött egyezmény végrehajtására

Figyelemmel a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztár-
saság között Budapesten, 2006. május 12-én a szociális
biztonság tárgyában aláírt egyezmény 15. cikkében foglal-
takra, az illetékes hatóságok,

Magyarország részérõl

az Egészségügyi Minisztérium,

a Koreai Köztársaság részérõl

az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Meghatározások

(1) A jelen Igazgatási Megállapodás alkalmazásában az
„Egyezmény” a Magyar Köztársaság (a továbbiakban:
Magyarország) és a Koreai Köztársaság (a továbbiakban:
Korea) között a szociális biztonság tárgyában Budapesten,
2006. május 12-én aláírt egyezményt jelenti.

(2) Minden egyéb a jelen Igazgatási Megállapodásban
használt fogalom esetében az Egyezmény fogalommegha-
tározásait kell figyelembe venni.

2. cikk

Kapcsolattartó szervek

(1) Az Egyezmény 15. cikke (2) bekezdésének értelmé-
ben kapcsolattartó szervek az alábbiak:

Magyarország részérõl:
a) az Egyezmény 6–10. cikkeinek és a jelen Igazgatási

Megállapodás II. részének alkalmazását kivéve, vala-
mennyi ügy tekintetében az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság (ONYF), és

b) az Egyezmény 6–10. cikkeinek és a jelen Igazgatási
Megállapodás II. részében foglaltak alkalmazásának te-
kintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP), vagy bármely egyéb szerv, amelyet Magyarország
illetékes hatósága a késõbbiekben kijelöl;

Korea részérõl:
a Nemzeti Nyugdíjszolgálat.

(2) A jelen Igazgatási Megállapodásban rögzített fel-
adatokat a kapcsolattartó szervek hajtják végre. Az Egyez-
mény végrehajtása során a kapcsolattartó szervek közvet-
lenül kapcsolatba léphetnek egymással, valamint az érin-
tett személyekkel vagy az általuk megbízott személyekkel.
A kapcsolattartó szervek az Egyezmény végrehajtása so-
rán támogatják egymást.

II. Rész

A BIZTOSÍTOTTI JOGVISZONYRÓL SZÓLÓ
RENDELKEZÉSEK

3. cikk

A biztosítotti jogviszony igazolása

(1) Ha az Egyezmény II. részének rendelkezéseivel
összhangban az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályait kell al-
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kalmazni, ezen Szerzõdõ Félnek a kapcsolattartó szerve a
munkáltató vagy az önálló vállalkozó kérelmére igazolást
ad ki, amelyben igazolja, hogy a munkavállaló vagy az ön-
álló vállalkozó ezen Szerzõdõ Fél jogszabályainak hatálya
alá tartozik, és megjelöli az igazolás érvényességének idõ-
tartamát. Ezen igazolás alapján a munkavállaló vagy az
önálló vállalkozó mentesül a másik Szerzõdõ Fél kötelezõ
biztosításra vonatkozó jogszabályainak hatálya alól.

Az említett munkavállaló és önálló vállalkozó, valamint
a munkavállaló munkáltatója és a másik Szerzõdõ Fél kap-
csolattartásért felelõs hivatala jogosult az igazolásból egy
másolatot kapni.

(2) Az Egyezmény 7. cikkének (2) bekezdésében emlí-
tett kérelmet azon Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szervének
kell benyújtani, amelynek jogszabályait a kérelem alapján
alkalmazni kellene.

III. Rész

AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Igénybejelentések feldolgozása

(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szervéhez a
másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti ellátás iránti
igénybejelentés érkezik, akkor az elõbbi késedelem nélkül
eljuttatja az igénybejelentést a másik Szerzõdõ Fél kapcso-
lattartó szervéhez, megjelölve az igénybejelentés beérke-
zésének dátumát.

(2) Az igénybejelentéssel együtt az elsõ Szerzõdõ Fél
kapcsolattartó szerve eljuttatja mindazokat a rendelkezé-
sére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek lehetnek
a másik Szerzõdõ Fél teherviselõje számára a kérelmezõ-
nek az ellátásra való jogosultsága megállapításához.

(3) Az igénybejelentõre és a családtagjára vonatkozó, az
igénybejelentésben feltüntetett személyes adatokat az elsõ
Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szerve ellenõrzi, annak igazo-
lása érdekében, hogy azokat dokumentumok támasztják
alá. Az igazolandó információtípusokat a Szerzõdõ Felek
kapcsolattartó szervei közös megegyezéssel határozzák
meg.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett igénybejelentés
és dokumentumok mellett az elsõ Szerzõdõ Fél kapcsolat-
tartó szerve eljuttatja a másik Szerzõdõ Fél kapcsolattartó
szervéhez azt a kapcsolattartást szolgáló formanyomtat-
ványt, amely tartalmazza az elsõ Szerzõdõ Fél jogszabá-
lyai szerint beszámítandó biztosítási idõszakokat.

(5) A másik Szerzõdõ Fél teherviselõje ezt követõen el-
bírálja a kérelmezõ jogosultságát, és kapcsolattartó szer-
vén keresztül értesíti döntésérõl a kérelmezõt és az elsõ
Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szervét.

5. cikk

Orvosi vizsgálatok

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szerve a másik
Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szerve részére, ennek kérésé-
re, ingyenesen teszi hozzáférhetõvé az igénylõ vagy a ked-
vezményezett rokkantságára vonatkozó birtokában lévõ
orvosi információkat és dokumentumokat.

(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje megkívánja,
hogy egy kérelmezõ vagy igényjogosult, aki a másik Szer-
zõdõ Fél területén tartózkodik vagy lakik, orvosi vizsgála-
ton essen át, az utóbbi Szerzõdõ Fél teherviselõje, az elsõ
Szerzõdõ Fél teherviselõjének kérésére, intézkedik e vizs-
gálat elvégeztetésérõl nemzeti jogszabályaival összhang-
ban. Ha az orvosi vizsgálat kizárólag az azt kérõ tehervise-
lõ céljait szolgálja, az adott teherviselõ megtéríti a másik
Szerzõdõ Fél teherviselõjének a vizsgálat költségeit.
Amennyiben azonban az orvosi vizsgálat mindkét tehervi-
selõ céljait szolgálja, költségek megtérítésére nem kerül
sor.

(3) A felmerült költségek részletes kimutatásának kéz-
hezvételekor az elsõ Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szerve
késedelem nélkül megtéríti a másik Szerzõdõ Fél kapcso-
lattartó szervének a (2) bekezdés rendelkezéseinek alkal-
mazása következtében azt megilletõ összegeket.

6. cikk

Ellátások nyújtása

(1) Az ellátásokat a teherviselõk közvetlenül a jogosul-
tak részére fizetik ki.

(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje a másik fél
valutájában fizet ellátást, az átváltási árfolyam a fizetés
napján érvényes valutaárfolyam.

7. cikk

Statisztikai kimutatások cseréje

A Szerzõdõ Felek teherviselõi évi rendszerességgel ki-
cserélik a jelen Igazgatási Megállapodás 3. cikke alapján
általuk kiállított igazolások számára és az Egyezmény
alapján teljesített kifizetésekre vonatkozó statisztikai ki-
mutatásaikat. E statisztikai kimutatásoknak tartalmazniuk
kell a kedvezményezettek számára, továbbá a kifizetett el-
látások összesített összegére vonatkozó adatokat, ellátástí-
pusok szerinti bontásban. A statisztikai kimutatásokat az
összekötõ szervek által megállapított formanyomtatvá-
nyon kell megküldeni.
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IV. Rész

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Nyomtatványok és részletes eljárások

(1) A jelen Igazgatási Megállapodás függvényében a
Szerzõdõ Felek kapcsolattartó szervei állapodnak meg az
Egyezmény végrehajtásához szükséges formanyomtatvá-
nyokról és részletes eljárásokról.

(2) Az egyik Szerzõdõ Fél kapcsolattartó szerve a rá
irányadó jogszabályok szerint visszautasíthatja a másik
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti ellátás megállapítása
iránti igénybejelentési nyomtatvány átvételét, ha ez a
nyomtatvány nem egyezik meg a kölcsönösen elfogadott
formanyomtatvánnyal.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez az Igazgatási Megállapodás az Egyezmény hatályba-
lépésének napján lép hatályba és ugyanazon idõtartamig
hatályos.

Készült két-két példányban, Budapesten, 2007. február
16-án, magyar, koreai és angol nyelven, mindegyik szöveg
egyformán hiteles. Eltérõ értelmezés esetén az angol szö-
veg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
illetékes hatóságai

nevében

A Koreai Köztársaság
illetékes hatóságai

nevében”

4. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az Igazgatási Megállapodás
9. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Igazgatási Megállapodás, illetve e rendelet 2. és
3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter
annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
3/2007. (II. 21.) MNB

rendelete

a jegybanki információs rendszerhez
a fizetésimérleg-statisztikák összeállítása céljából
szolgáltatandó információk körérõl, a szolgáltatás

módjáról és határidejérõl*

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény 60. §-a (1) bekezdésének ha) alpontja és i) pontja
alapján fennálló jogkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyre és a gazda-
sági (termelõ, szolgáltató, üzemi, üzleti) tevékenységet
folytató jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre,
annak gazdasági tevékenységére vonatkozóan (a továb-
biakban együtt: adatszolgáltatók).

2. §

Az adatszolgáltatók a fizetésimérleg-statisztikák össze-
állításához szükséges, az e rendelet 1. mellékletében felso-
rolt információkat az ott meghatározott módon, gyakori-
sággal és határidõben szolgáltatják a Magyar Nemzeti
Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

3. §

(1) A szolgáltatandó információkhoz kapcsolódó táblá-
kat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket e ren-
delet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az információk szolgáltatásához szükséges – e ren-
delet 3. mellékletében meghatározott – technikai segédle-
teket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg, a
honlapján teszi közzé.

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi
20. számának II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az elõfizetõknek kérésre
megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím:
1394 Budapest 62, Pf. 357); a rendelet teljes terjedelemben elérhetõ az MNB
honlapján is.
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4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) bekezdése e rendelet kihirdetése napján
lép hatályba.

5. §

(1) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006.
(XI. 24.) MNB rendelet (a továbbiakban: pénzforgalmi
MNB r.) 57. §-ában az „ , a BKR útján” szövegrész nem
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó

jogcímezési kötelezettségrõl szóló 16/2005. (VII. 27.)
MNB rendelet, továbbá a pénzforgalmi MNB r. 5. §-a
(2) bekezdésének o) pontja, 19. §-a (1) bekezdésének
f) pontja, 61. §-ában az „ , a jegybanki információs rend-
szerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettségrõl szóló
16/2005. (VII. 27.) MNB rendelet (a továbbiakban: Jog-
címr.) 2. §-ának a)–d) pontja, 2. §-ának f) pontja, 5. §-ának
(2) bekezdése” szövegrész és 62. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépését követõen a pénzforgalmi
MNB r. mellékletének 1., 2., 4., 6. és 7. számú mintája sze-
rinti pénzforgalmi nyomtatvány „Megbízó országkódja”,
„Jogosult országkódja” és „Jogcímkód” rovatában feltün-
tetett adatok nem írottnak tekintendõk.

Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 3/2007. (II. 21.) MNB rendelet 2. §-ához

A fizetésimérleg-statisztikák összeállításához szükséges információk

Az adatszolgáltatás 
Azono-
sító kód 

Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 
gyakorisága

teljesítésének
módja

határideje

R01

T kebefektetésben 
érintett 
adatszolgáltatók nem 
rezidens partnereinek 
törzsadatai 

az R02, R03, R12, R13 vagy R29 
adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett 
gazdasági szervezetek 

az R02, R03, 
R12, R13 vagy 

R29
adatszolgálta-

tás els
alkalommal 

történ
teljesítésekor,
ezt követ en 

változás esetén

elektronikus 
úton vagy 
papíron 

az R02, R03, R12 
vagy R13 
adatszolgáltatás-
hoz kapcsolódóan 
azok
tárgyid szakát 
követ  hónap 
9. munkanap;
az R29 
adatszolgáltatás-
hoz kapcsolódóan 
annak 
tárgyid szakát 
követ  év június 
20.

R02

T kebefektetések havi 
adatszolgáltatása - nem 
pénzügyi vállalatok, 
biztosítók, 
nyugdíjpénztárak,
központi kormányzat, 
helyi önkormányzatok, 
társadalombiztosítási 
alapok, valamint 
háztartásokat segít
nonprofit intézmények  

kijelölt – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi 
vállalatok, F) Biztosítók és 
nyugdíjpénztárak, G) Központi 
kormányzat, H) Helyi 
önkormányzatok, I) 
Társadalombiztosítási alapok, valamint 
K) Háztartásokat segít  nonprofit 
intézmények szektorába sorolt – 
gazdasági szervezetek 

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 
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Az adatszolgáltatás 
Azono-
sító kód 

Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 
gyakorisága

teljesítésének
módja

határideje

R03

T kebefektetések havi 
adatszolgáltatása - 
egyéb monetáris 
intézmények, egyéb 
pénzügyi közvetít k és 
pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k

kijelölt – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti C) Egyéb 
monetáris intézmények, D) Egyéb 
pénzügyi közvetít k és E) Pénzügyi 
kiegészít  tevékenységet végz k
szektorába sorolt – gazdasági 
szervezetek

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R04
Értékpapír 
befektetések  

kijelölt gazdasági szervezetek, a 
befektetési vállalkozások, bankok, 
szakosított hitelintézetek, az Európai 
Gazdasági Térségr l szóló 
megállapodásban részes (valamely 
más) tagállamban székhellyel 
rendelkez  ezen típusú pénzügyi 
szervezetek magyarországi fióktelepei 
(a továbbiakban: EGT fióktelepek) és 
a Magyar Államkincstár kivételével  

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R05
Pénzügyi derivatívák 
havi adatszolgáltatása 

kijelölt gazdasági szervezetek 
egyedi

elrendelés 
alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R06

Egyéb befektetések 
havi adatszolgáltatása - 
nem pénzügyi 
vállalatok, biztosítók és 
nyugdíjpénztárak,
valamint háztartásokat 
segít  nonprofit 
intézmények 

kijelölt –  az e rendelet 2. 
mellékletének I. A. pontja szerinti A) 
Nem pénzügyi vállalatok, F) 
Biztosítók és nyugdíjpénztárak, 
valamint K) Háztartásokat segít
nonprofit intézmények szektorába 
sorolt – gazdasági  szervezetek 

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R07

Egyéb befektetések 
havi adatszolgáltatása - 
egyéb monetáris 
intézmények   

kijelölt – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti C) Egyéb 
monetáris intézmények szektorába 
sorolt – gazdasági szervezetek 

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R08

Egyéb befektetések 
havi adatszolgáltatása - 
egyéb pénzügyi 
közvetít k és pénzügyi 
kiegészít
tevékenységet végz k

kijelölt – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti D) Egyéb 
pénzügyi közvetít k és E) Pénzügyi 
kiegészít  tevékenységet végz k
szektorába sorolt – gazdasági 
szervezetek

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R09

Egyéb befektetések 
havi adatszolgáltatása - 
központi kormányzat, 
helyi önkormányzatok 
és társadalombiztosítási 
alapok  

kijelölt – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti G) Központi 
kormányzat, H) Helyi 
önkormányzatok és I) 
Társadalombiztosítási alapok 
szektorába sorolt – gazdasági 
szervezetek

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R10 Konzorciális hitelek  
kijelölt hitelintézetek, az ezen típusú 
EGT fióktelepek 

egyedi
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R11

Viszonzatlan átutalások 
és eszmei, szellemi 
javak havi 
adatszolgáltatása

kijelölt gazdasági szervezetek
egyedi

elrendelés 
alapján, havi

elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap
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Az adatszolgáltatás 
Azono-
sító kód 

Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 
gyakorisága

teljesítésének
módja

határideje

R12

T kebefektetések 
negyedéves 
adatszolgáltatása - nem 
pénzügyi vállalatok, 
biztosítók, 
nyugdíjpénztárak,
központi kormányzat, 
helyi önkormányzatok, 
társadalombiztosítási 
alapok, valamint 
háztartásokat segít
nonprofit intézmények  

az R02 adatszolgáltatásra ki nem jelölt 
azon – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi 
vállalatok, F) Biztosítók és 
nyugdíjpénztárak, G) Központi 
kormányzat, H) Helyi 
önkormányzatok, I) 
Társadalombiztosítási alapok, valamint 
K) Háztartásokat segít  nonprofit 
intézmények szektorába sorolt – 
gazdasági szervezetek, amelyek, illetve 
amelyeknek 
- a tárgynegyedév els  vagy utolsó 

napján a külföldi befektet kre 
jutó saját t ke összege legalább 1 
milliárd forint, vagy kisebb, mint 
mínusz 1 milliárd forint, vagy 

- egy vagy több külföldi vállalkozás 
jegyzett t kéjében legalább 10%-
os közvetlen tulajdoni hányaddal 
rendelkeznek, és ezen 
részesedések együttes értéke vagy 
a külföldi fióktelepnek átadott 
vagyon értéke eléri a 100 millió 
forintot, vagy 

- a tárgynegyedév els  vagy utolsó 
napján a külföldi közvetlen 
t kebefektet kkel, a külföldi 
közvetlen t kebefektetésekkel, a 
külföldi fióktelepekkel vagy egyéb 
külföldi vállalatcsoporttagokkal 
szemben fennálló, tulajdonosi 
viszonyon kívüli követelés vagy 
tartozás állománya eléri a 250 
millió forintot, vagy 

- a tárgyid szakban 250 millió 
forintot elér  értékben vásároltak 
nem rezidenst l vagy 
értékesítettek nem rezidensnek 
rezidens társaságbeli, legalább 
10%-os részesedést. 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 
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Az adatszolgáltatás 
Azono-
sító kód 

Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 
gyakorisága

teljesítésének
módja

határideje

R13

T kebefektetések 
negyedéves 
adatszolgáltatása - 
egyéb monetáris 
intézmények, egyéb 
pénzügyi közvetít k és 
pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k

az R03 adatszolgáltatásra ki nem jelölt 
azon – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti C) Egyéb 
monetáris intézmények, D) Egyéb 
pénzügyi közvetít k és E) Pénzügyi 
kiegészít  tevékenységet végz k
szektorába sorolt – gazdasági szerve-
zetek, amelyek, illetve amelyeknek 
- a tárgynegyedév els  vagy utolsó 

napján a külföldi befektet kre 
jutó saját t ke összege legalább 
1 milliárd forint, vagy kisebb mint 
mínusz 1 milliárd forint, vagy 

- egy vagy több külföldi vállalkozás 
jegyzett t kéjében legalább  
10%-os közvetlen tulajdoni 
hányaddal rendelkeznek, és ezen 
részesedések együttes értéke vagy 
a külföldi fióktelepnek átadott 
vagyon értéke eléri a 100 millió 
forintot, vagy 

- a tárgyid szakban 250 millió 
forintot elér  értékben vásároltak 
nem rezidenst l vagy 
értékesítettek nem rezidensnek 
rezidens társaságbeli, legalább 
10%-os részesedést 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hó 
10. munkanap 

R14
Pénzügyi derivatívák 
negyedéves 
adatszolgáltatása 

az R05 adatszolgáltatásra ki nem jelölt 
azon gazdasági szervezetek, 
amelyeknek a nem rezidens 
partnerekkel kötött pénzügyi derivatív 
megállapodásaikhoz kapcsolódóan    
- a tárgynegyedév folyamán 

lebonyolított, illetve elszámolt 
tranzakcióik (bevételek és 
kiadások) összege eléri a  
250 millió Ft-ot, vagy 

- a tárgynegyedév els  vagy utolsó 
napján a pénzügyi derivatíva 
pozícióik (követelések és 
tartozások) piaci értékének 
összege eléri az 50 millió Ft-ot 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R15

Egyéb befektetések 
negyedéves 
adatszolgáltatása - nem 
pénzügyi vállalatok, 
biztosítók és 
nyugdíjpénztárak,
valamint háztartásokat 
segít  nonprofit 
intézmények 

az R06 adatszolgáltatásra ki nem jelölt 
azon –  az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi 
vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíj-
pénztárak, valamint K) Háztartásokat 
segít  nonprofit intézmények 
szektorába sorolt – gazdasági 
szervezetek, amelyek esetében a 
tárgynegyedév els  vagy utolsó napján 
az adatszolgáltatásban szerepl  összes 
követelés vagy összes tartozás 
állománya eléri a 250 millió Ft-ot 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 
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Az adatszolgáltatás 
Azono-
sító kód 

Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 
gyakorisága

teljesítésének
módja

határideje

R16

Egyéb befektetések 
negyedéves 
adatszolgáltatása - 
egyéb monetáris 
intézmények   

az R07 adatszolgáltatásra ki nem jelölt 
azon – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti C) Egyéb 
monetáris intézmények szektorába 
sorolt – gazdasági szervezetek, 
amelyek esetében a tárgynegyedév els
vagy utolsó napján az 
adatszolgáltatásban szerepl  összes 
követelés vagy összes tartozás 
állománya eléri a 250 millió forintot 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R17

Egyéb befektetések 
negyedéves 
adatszolgáltatása - 
egyéb pénzügyi 
közvetít k és pénzügyi 
kiegészít
tevékenységet végz k

az R08 adatszolgáltatásra ki nem jelölt 
azon – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti D) Egyéb 
pénzügyi közvetít k és E) Pénzügyi 
kiegészít  tevékenységet végz k
szektorába sorolt – gazdasági 
szervezetek, amelyek esetében a 
tárgynegyedév els  vagy utolsó napján 
az adatszolgáltatásban szerepl  összes 
követelés vagy összes tartozás 
állománya eléri a 250 millió Ft-ot. 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R18

Viszonzatlan átutalások 
és eszmei, szellemi 
javak negyedéves 
adatszolgáltatása - nem 
pénzügyi vállalatok, 
biztosítók és 
nyugdíjpénztárak,
egyéb monetáris 
intézmények, egyéb 
pénzügyi közvetít k és 
pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k

az R11 adatszolgáltatásra ki nem jelölt 
azon – az e rendelet 2. mellékletének 
I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi 
vállalatok, F) Biztosítók és 
nyugdíjpénztárak, C) Egyéb monetáris 
intézmények, D) Egyéb pénzügyi 
közvetít k, valamint  E) Pénzügyi 
kiegészít  tevékenységet végz k
szektorába sorolt – gazdasági 
szervezetek, amelyek 
adatszolgáltatásban szerepl
tárgynegyedévi összes bevételi vagy 
összes kiadási forgalma eléri a 
100 millió Ft-ot 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R19
Nem pénzügyi 
vállalatok tájékoztató 
mérlegadatai  

a jegybanki információs rendszerhez 
szolgáltatandó információk körér l, a 
szolgáltatás módjáról és határidejér l
szóló MNB rendeletben elrendelt F97 
adatszolgáltatásra ki nem jelölt, a jelen 
melléklet szerinti valamely más 
adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett 
– az e rendelet 2. mellékletének I. A. 
pontja szerinti A) Nem pénzügyi 
vállalatok szektorába sorolt –
gazdasági szervezetek 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
utolsó munkanap 
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Az adatszolgáltatás 
Azono-
sító kód 

Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 
gyakorisága

teljesítésének
módja

határideje

R20

Éven túli lejáratú 
tartozások esedékességi 
bontása - nem 
pénzügyi vállalatok, 
biztosítók és 
nyugdíjpénztárak,
háztartásokat segít
nonprofit intézmé-
nyek, egyéb pénzügyi 
közvetít k és pénzügyi 
kiegészít
tevékenységet végz k

az R06, R08, R15 vagy R17 
adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, 
éven túli lejáratú tartozással 
rendelkez  gazdasági szervezetek 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R21

Éven túli lejáratú 
követelések és 
tartozások esedékességi 
bontása - egyéb 
monetáris intézmények  

az R07, R10 vagy R16 adatszolgáltatás 
teljesítésére kötelezett, éven túli 
lejáratú követeléssel vagy tartozással 
rendelkez  gazdasági szervezetek 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R22

Éven túli lejáratú 
tartozások esedékességi 
bontása - központi 
kormányzat, helyi 
önkormányzatok és 
társadalombiztosítási 
alapok  

az R09 adatszolgáltatás teljesítésére 
kijelölt, éven túli lejáratú tartozással 
rendelkez  gazdasági szervezetek 

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R23
Külföldiek
magyarországi 
ingatlanbefektetései 

Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium

negyedéves 
 elektronikus 

úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  második 
hó 20-a 

R24

Az állam és a többségi 
állami tulajdonban lév
gazdálkodó 
szervezetek, valamint a 
nem többségi állami 
tulajdonban lév , de 
állam által garantált, 
éven túli külföldi 
adóssággal rendelkez
gazdálkodó szervezetek 
külfölddel szemben 
keletkezett éven túli 
adóssága egyes 
adatainak negyedéves 
adatszolgáltatása 

éven túli külföldi adóssággal 
rendelkez  költségvetési szervek és 
többségi állami tulajdonban lév
gazdálkodó szervezetek, valamint nem 
többségi állami tulajdonban lév , de 
állam által garantált, éven túli külföldi 
adóssággal rendelkez  gazdálkodó 
szervezetek

negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 

R25
Állam által vállalt 
kezességek

Magyar Államkincstár  negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  második 
hó 20-a 

R26

Az euróban vezetett 
ÁFA számlák miatt 
nem rezidensekkel 
szemben fennálló 
követelések és 
tartozások állománya 
és forgalma  

Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal negyedéves 
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  hónap 
10. munkanap 
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Az adatszolgáltatás 
Azono-
sító kód 

Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 
gyakorisága

teljesítésének
módja

határideje

R27

Belföldi 
magánszemélyek 
külföldi
ingatlanbefektetései 

azon ingatlanforgalmazási 
tevékenységet végz  gazdasági 
szervezetek, amelyek közvetítésével a 
rezidens magánszemélyek külföldi 
ingatlan vásárlásaira vonatkozóan a 
tárgyid szakban megkötött 
szerz dések szerinti vételárak összege 
eléri az 500 millió Ft-ot 

éves
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  év március 
10. munkanapja 

R28

Az állam és a többségi 
állami tulajdonban lév
adatszolgáltatók, 
valamint a nem 
többségi állami 
tulajdonban lév
gazdálkodó 
szervezetek, de állam 
által garantált, éven túli 
külföldi adóssággal 
rendelkez  gazdálkodó 
szervezetek külfölddel 
szemben keletkezett 
éven túli adóssága 
egyes adatainak éves 
adatszolgáltatása 

éven túli külföldi adóssággal 
rendelkez  költségvetési szervek és 
többségi állami tulajdonban lév
gazdálkodó szervezetek, valamint nem 
többségi állami tulajdonban lév , de 
állam által garantált, éven túli külföldi 
adóssággal rendelkez  gazdálkodó 
szervezetek

éves
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  év február 
10. munkanapja 

R29
T kebefektetések éves 
adatszolgáltatása 

azon gazdasági szervezetek, amelyek 
- külföldi befektet vel rendelkez-

nek, és a külföldi befektet re jutó 
összes saját t ke összege a tárgyév 
vagy a tárgyévet megel z  év 
mérlegforduló-napján eléri a 
250 millió forintot, vagy kisebb, 
mint mínusz 250 millió forint, 
vagy a tárgyévi eredmény-kimuta- 
tásban a külföldi befektet re jutó 
összes osztalék összege eléri a 
250 millió forintot, vagy 

- egy vagy több külföldi vállalkozás 
jegyzett t kéjében legalább  
10%-os részesedéssel vagy 
külföldi fiókteleppel 
rendelkeznek, és ezen 
részesedések együttes értéke vagy 
a külföldi fióktelepnek átadott 
vagyon értéke a tárgyév vagy a 
tárgyévet megel z  év 
mérlegforduló-napján eléri a 
10 millió forintot.  

éves
elektronikus 
úton vagy 
papíron 

tárgyid szakot 
követ  év június 
30.



A Kormány tagjainak
rendeletei

Az egészségügyi miniszter,

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter, valamint

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

10/2007. (II. 21.) EüM–FVM–KvVM

együttes rendelete

a mérgezõ termékek felhasználását igénylõ szakmai

tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló

elismerése szempontjából nagyon mérgezõnek

minõsülõ termékekrõl, illetve irtószerekrõl

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ának (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában, a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjá-
ban, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A mérgezõ termék, illetve irtószer felhasználását is ma-
gában foglaló – a külföldi bizonyítványok és oklevelek el-
ismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerint szakmai
gyakorlaton alapuló elismerés hatálya alá tartozó* – szak-
mai tevékenység elismerése szempontjából nagyon mér-
gezõnek minõsülõ termékek, illetve irtószerek felsorolását
e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

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

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 1974. június 4-i 74/556/EGK irányelve a
toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, keres-
kedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézke-

désekre, és az ilyen termékek hivatásszerû használatával,
beleértve a közvetítõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevé-
kenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megálla-
pításáról [az irányelv 1. cikkének (2) bekezdése, 3. cikke
és 7. cikkének (1) bekezdése];

b) a Tanács 1974. június 4-i 74/557/EGK irányelve a
toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával
foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítõk tevékenysé-
gével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási sza-
badság megvalósításáról [az irányelv 2. cikkének (2) be-
kezdése és melléklete].

Dr. Molnár Lajos s. k., Gráf József s. k.,
egészségügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 10/2007. (II. 21.) EüM–FVM–KvVM

együttes rendelethez

A szakmai gyakorlaton alapuló elismerés

szempontjából nagyon mérgezõnek minõsülõ

termékek (anyagok) és irtószerek

1. a) foszfin (foszfor-hidrogén) és olyan termékek,
amelyekbõl foszfin szabadulhat fel,

b) etilén-oxid,

c) szén-diszulfid,

d) hidrogén-cianid és a hidrogén-cianid oldható sói,

e) hidrogén-fluorid és a hidrogén-fluorid oldható sói,

f) akril-nitril,

g) sûrített cseppfolyósított ammónia,

h) klórpikrin,

i) szén-tetraklorid,

j) triklór-acetonitril,

k) metil-bromid.

2. A rovar- és rágcsálóirtó szerek, valamint a riasztó-
szerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló
3/1969. (V. 16.) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyagok
és készítmények.
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* Lásd: 2001. évi C. törvény 53/A. § (5) és (6) bekezdése.



Az igazságügyi és rendészeti miniszter

5/2007. (II. 21.) IRM

rendelete

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban,

továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter

irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél

a fontos és bizalmas munkakörökrõl

és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének

megállapításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 78. § (3) bekez-
désében foglalt felhatalmazás alapján – a polgári nemzet-
biztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

1. §

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban,
valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szerveknél az Nbtv. 2. mel-
lékletének 18. pontja alapján a fontos és bizalmas munka-
köröket, továbbá az ilyen munkakörben foglalkoztatott

személyek nemzetbiztonsági ellenõrzésének szintjét az
e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Igazság-
ügyi Minisztérium és az igazságügy-miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas
munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintjérõl szóló 36/2004. (XI. 24.) IM rendelet,
az Igazságügyi Minisztérium és az igazságügy-miniszter
irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és
bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiz-
tonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 36/2004. (XI. 24.) IM
rendelet módosításáról szóló 13/2005. (VII. 18.) IM rende-
let, az Igazságügyi Hivatal tevékenységével kapcsolatos
egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 12/2006. (VI. 23.) IM rendelet 33. §-a, a fontos és bi-
zalmas munkakörökrõl és a biztonsági ellenõrzés szintjé-
rõl szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet melléklete
II.1. a)–c) pontja, II.2. a) pontja, II.3. a)–c) és e) pontja,
valamint III., V–VI. és IX. pontja, valamint XIII. pont
b)–c), valamint e)–g) alpontja.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet az 5/2007. (II. 21.) IRM rendelethez

A szerv vagy intézmény és a munkakör megnevezése
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

A) AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUMBAN

1. a titokvédelmi felügyelõ, a biztonsági megbízott, a rendszerbiztonsági felelõs, a rendszer-
üzemeltetési biztonsági felelõs, a titkos ügykezelési szervezeti egységben foglalkoztatott ügy -
kezelõ és a hivatásos állomány tagjával betöltött ügyviteli munkakör

C

2. a munkaköri leírása szerint titokvédelmi feladatot ellátó köztisztviselõ és ügykezelõ C

3. az EU, illetve a NATO koordinációért és adatnyilvántartásért, valamint a nemzetközi bûnügyi
együttmûködésért felelõs szervezeti egység valamennyi munkaköre

C

4. a nemzetbiztonsági megbízott és ügyintézõ C

5. a munkaköri leírása szerint a rendvédelmi szervek irányításával vagy felügyeletével össze-
függõ feladatok ellátásáért felelõs ügyintézõ

C

6. a miniszteri fõtanácsadó és tanácsadó, valamint a politikai fõtanácsadó és tanácsadó C

7. a fõosztályvezetõ-helyettes, az osztályvezetõ, ha nem tartozik e rendelet szerint magasabb
fokozatú nemzetbiztonsági ellenõrzés alá

B

8. a belsõ ellenõr B

9. a Miniszteri Titkárság és az Államtitkári Titkárság állományába tartozó köztisztviselõ és ügy-
kezelõ

A

10. a közbeszerzési szakreferens A
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A szerv vagy intézmény és a munkakör megnevezése
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

11. a munkaköri leírása szerint nemzetbiztonsági érdek [Nbtv. 74. § a) pontja] védelme szempont-
jából jelentõs elõterjesztést, jogszabálytervezetet és egyéb ügyiratot véleményezõ vagy intézõ
köztisztviselõ

A

12. a munkaköri leírása szerint protokollügyeket intézõ köztisztviselõ vagy ügykezelõ A

13. a munkaköri leírása szerint titkos ügykezelést végzõ köztisztviselõ vagy ügykezelõ A

B) A KORMÁNYHIVATALNÁL ÉS A KÖZPONTI HIVATALOKNÁL

I. Az Országos Atomenergia Hivatalnál

1. a Nukleáris és Radioaktív Anyagok Fõosztályának vezetõje C

2. a titokvédelmi felügyelõ C

3. az õrzésvédelmi felügyelõ C

4. a belsõ ellenõr B

5. a Külkapcsolatok Fõosztályának vezetõje B

6. az EU Koordinációs és Elméleti Sugárvédelmi Fõosztály vezetõje B

7. a munkaköri leírása szerint titkos ügykezelést végzõ köztisztviselõ vagy ügykezelõ A

II. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál

1. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fõigazgató-helyettese C

2. a Hivatal igazgatója és fõosztályvezetõje B

3. a regionális igazgatóságok igazgatója B

4. a Hivatal igazgatóhelyettese és fõosztályvezetõ-helyettese A

5. a regionális igazgatóságok igazgatóhelyettese A

6. a Hivatal osztályvezetõje A

7. a Hivatal fõigazgatója, fõigazgató-helyettese, igazgatója, fõosztályvezetõje, a regionális igaz -
gatóságok igazgatója mellett alkalmazott, ügykezelést végzõ köztisztviselõ vagy ügykezelõ

A

8. a rejtjelkezelõ A

9. a munkaköri leírása szerint titkos ügykezelést végzõ köztisztviselõ vagy ügykezelõ A

III. Az Igazságügyi Hivatalnál

1. a fõigazgató-helyettes, a központi szerv és a területi szerv igazgatója B

2. a belsõ ellenõr B

3. a honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi felkészítéssel, az országmozgósítás feladatainak
végzésével megbízott személy

B

4. a titkárságvezetõ A

5. a munkaköri leírása szerint titkos ügykezelést végzõ köztisztviselõ vagy ügykezelõ A
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A szerv vagy intézmény és a munkakör megnevezése
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

C) A RENDVÉDELMI SZERVEKNÉL

I. A Magyar Köztársaság Rendõrségénél

1. az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Titkársági Fõosztály valamennyi
munkaköre, az országos rendõrfõkapitány helyetteseinek titkárságvezetõi, több munkafolya-
matot ellátó ügyviteli alkalmazottai, az országos rendõrfõkapitány helyetteseinek titkárságain
dolgozó ügyintézõk munkakörei (kivéve a gazdasági helyettes titkárságát)

C

2. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóságán a Bûnügyi Fõosztály Bûnügyi Osztály, Felderítõ Osztály
valamennyi munkaköre

C

3. a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ vezetõ besorolású munkakörei, az
EUROPOL biztonsági tiszt, a SIRENE Iroda és az EUROPOL Magyar Nemzeti Iroda,
valamint az INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda minden munkaköre

C

4. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Elemzõ és Koordinációs Igazgatóság igazgatója, az igazgató
közvetlen irányítása alá tartozó ügyintézõi, több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalma-
zottai

C

5. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Ellátó Igazgatóság igazgatója, az igazgató közvet -
len irányítása alá tartozó ügyintézõi és több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazotti
munkakörök, az Ellenõrzési és Titkársági Osztály valamennyi munkaköre, a Tanúvédelmi
Szolgálat valamennyi munkaköre, a Személyvédelmi Osztály valamennyi munkaköre,
a Logisztikai Fõosztály vezetõje és több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottai
és a Mûveleti Fõosztály valamennyi munkaköre

C

6. az ORFK Közbiztonsági Fõigazgatóság Védelmi Iroda valamennyi munkaköre, a megyei
(budapesti) rendõr-fõkapitányságokon, rendõrkapitányságokon, valamint a Rendészeti Bizton -
sági Szolgálatnál védelmi feladatokat ellátó munkakörök

C

7. az ORFK Köztársasági Õrezred parancsnokhelyettese, titkárságvezetõje, hivatalvezetõje, Gaz -
dasági Igazgatója, Személyügyi Szolgálat vezetõje, a Jogi és Koordinációs Osztály vezetõje, az
Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetõje, az osztályvezetõ-helyettesek és a védelmi feladatokat
ellátó munkakörök, TÜK vezetõ, az Ellenõrzési Szolgálat szolgálatvezetõje és helyettese, a
Személyvédelmi Fõosztályon fõosztályvezetõ, osztályvezetõ, személyi védelmet ellátó vala-
mennyi munkakör, a Személy- és Lakásbiztosító Osztály Lakásbiztosító Alosztály valamennyi
munkaköre, a Személybiztosító Alosztály alosztályvezetõi munkaköre, a Megelõzõ-Védelmi
Osztály Felderítõ Alosztály valamennyi munkaköre, az Objektumvédelmi Fõosztályon fõosz-
tályvezetõ, osztályvezetõ, alosztályvezetõ, kiemelt fõreferens, kiemelt fõelõadó, szolgálatpa -
rancsnok, õrségparancsnok, csoportvezetõ, díszõrparancsnok-helyettes, koronaõrzõ
parancsnok-helyettes

C

8. az ORFK Köztársasági Õrezrednél a Parancsnoki Titkárságon – a 6. pontban meghatározott
vezetõkön kívül – valamennyi munkakör, a parancsnokhelyettesek közvetlen irányítása alá tar -
tozó több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazotti munkakörök, az Ellenõrzési Szolgálat
6. pontban fel nem sorolt valamennyi munkaköre, a Személyvédelmi Fõosztály Megelõzõ-
Védelmi Osztály Tûzszerész Alosztály valamennyi munkaköre, a Gazdasági Igazgatóságon
osztályvezetõ, rejtjelzõ, a Híradó- és Biztonságtechnikai Osztály Hírközlési és Biztonságtech -
nikai Alosztály valamennyi munkaköre, az Informatikai Osztály Üzemeltetési Alosztály vala-
mennyi munkaköre, a Kormányvendégházak Osztálya Rezidenciák gazdaasszonyi munkaköre,
valamint azok az õrzés-védelmi munkakörök, amelyek olyan objektumokban vannak rendsze-
resítve, ahol EU-NATO akkreditált nyilvántartó mûködik

C

9. a Nemzeti Nyomozó Irodánál a titkos információgyûjtésben és titkos adatszerzésben részt
vevõk és az e tárgykörben keletkezett adatokat kezelõk munkakörei

C



984 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/20. szám

A szerv vagy intézmény és a munkakör megnevezése
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

10. a Rendészeti Biztonsági Szolgálatnál a parancsnokhelyettesek, a Repülõtéri Biztonsági Szolgá -
lat parancsnoka és helyettese, az Állami Futárszolgálat parancsnoka és helyettese, az Autópá -
lya Rendõrség parancsnoka és helyettese, a Szakszolgálati és Koordinációs Fõosztály vezetõje
és a közvetlen alárendeltségükbe tartozó több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazotti,
valamint elõadói, a Hír és Informatikai Osztály vezetõje és helyettese, a Különleges Szolgála-
tok Parancsnoksága Terrorelhárító Szolgálatnál szolgálatparancsnoki és osztályvezetõi munka -
körök, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat, az Állami Futárszolgálat és az Autópálya Rendõrség
osztályvezetõi, a Repülõtéri Biztonsági Szolgálat és az Autópálya Rendõrség nyomozói, a
Központi Objektumvédelmi Osztály osztályvezetõi, osztályvezetõ-helyettesi és csoportvezetõi
munkakörök, valamint az ügyeletvezetõk és ügyeletesek

C

11. az ORFK Gazdasági és Igazgatási Fõigazgatóság fõosztályvezetõi, titkárságvezetõje és a köz -
vetlen alárendeltségébe tartozó, több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazotti munkakö-
rök, az Információtechnológiai és Mûszaki Fõosztály osztályvezetõi, informatikai technikusi,
operátori, rendszeradminisztrátori, minõsített adatokat kezelõ ügyintézõi munkakörei, a Jogi
Fõosztály vezetõje, osztályvezetõi és a közvetlen alárendeltségükbe tartozó, több munkafolya -
matot ellátó ügyviteli alkalmazotti munkakörök, a Jogi Fõosztályon minõsített koordinációs
anyagokat kezelõ ügyintézõ munkakörök, minõsített adat felhasználásával folyó perben képvi -
seletet ellátó ügyintézõ, minõsített adathordozó kezelését végzõ ügyintézõ

C

12. az ORFK Humánigazgatási Fõosztály vezetõje C

13. az ORFK nemzetbiztonsági megbízott és helyettesi munkaköre C

14. az ORFK Adat- és Titokvédelmi Osztály valamennyi munkaköre C

15. a „T” ellátmány kezelõ és az Ellenõrzõ Bizottság tagjai C

16. a titokvédelmi felügyelõ, számítógépes titokvédelmi felelõs, a titkos ügykezelõ, ügykezelés-
vezetõ

C

17. a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságokon fõkapitány-helyettesi munkakörök és a közvet -
len alárendeltségébe tartozó, több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottak

C

18. a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok hivatalvezetõi, ellenõrzési szolgálat szolgálatve -
zetõi, személyügyi szolgálat szolgálatvezetõi, titkárságvezetõi, híradó és informatikai, ügyeleti,
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti és bûnügyi-technikai osztályveze -
tõi, ügyeleti alosztály vezetõi munkakörök és a közvetlen alárendeltségébe tartozó, több mun -
kafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottak

C

19. a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságokon a bûnügyi szakterület fõosztályvezetõi, osz -
tályvezetõi és a közvetlen alárendeltségükbe tartozó ügykezelõk, továbbá a titkos információ -
gyûjtésben és titkos adatszerzésben részt vevõk munkakörei, valamint az elemzõ-értékelõ és
koordinációs tevékenységet ellátók

C

20. a rendõrkapitányságokon a rendõrkapitány helyettesítésére feljogosított vezetõi, hivatalvezetõi,
illetve a bûnügyi szakterület osztályvezetõi, felderítõ alosztályvezetõi munkakörei és a közvet -
len alárendeltségébe tartozó, több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottak

C

21. a rendõrkapitányságokon osztály jogállású õrsparancsnoki, titkos információgyûjtésben és tit -
kos adatszerzésben részt vevõ nyomozói és körzeti megbízotti munkakörök

C

22. az ORFK-n, a Rendészeti Biztonsági Szolgálatnál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, a megyei
(budapesti) rendõr-fõkapitányságon és a rendõrkapitányságon a számítástechnikai rendszergazda

C

23. az ORFK Gazdasági és Igazgatási Fõigazgatóság 11. pontban fel nem sorolt vezetõi munka-
körei és a közvetlen alárendeltségébe tartozó, több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalma-
zottak

B

24. az ORFK Költségvetési Ellenõrzési Osztály osztályvezetõje és a közvetlen alárendeltségébe
tartozó, több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottak

B
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25. az ORFK Szóvivõi Iroda vezetõi munkaköre, az ORFK Megelõzési Fõosztály vezetõje és a
közvetlen alárendeltségébe tartozó, több munkafolyamatot ellátó ügyintézõk

B

26. az ORFK-n, Rendészeti Biztonsági Szolgálatnál, valamint a megyei (budapesti) rendõr-
fõkapitányságokon a rejtjelzési felügyeleti, rejtjelzõi, rejtjelzõeszköz-kezelõ hírforgalmi tevé -
kenységet ellátók

B

27. az ORFK-n, megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságon, rendõrkapitányságon ügyeletvezetõk,
ügyeletvezetõ-helyettesek, ügyeletesek

A

II. A Határõrségnél

1. bûnügyi és felderítõ szolgálati ág valamennyi beosztása C

2. titokfelügyelõ, biztonsági megbízott, rendszerbiztonsági felelõs, EU NATO nyilvántartó, titkos
ügykezelõ

C

3. informatikai fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ, rendszergazdák, rejtjel -
zõ kiemelt fõreferens, rejtjelzõ fõelõadó, kirendeltségek technikai tisztjei

C

4. határõr igazgatóságok igazgatói és igazgatóhelyettesei C

5. az országos parancsnok és a rendészeti fõigazgató titkárságvezetõje B

6. határrendészeti fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ, kirendeltségvezetõ
és hatósági helyettese, a Határvadász századok parancsnokai és helyetteseik

B

7. munkaköri leírása szerint az ország fegyveres védelmi tervének kidolgozásában részt vevõ
ügyintézõ

B

8. az Országos Parancsnokság dokumentációs osztályának valamennyi munkaköre B

9. bevetési fõosztályon és osztályokon operatív és taktikai feladatokat ellátók munkaköre B

10. adatvédelmi szakszolgálatok 2. pontban fel nem sorolt valamennyi munkaköre B

11. gazdasági fõigazgató titkárságvezetõje A

12. a bevetésirányítási szolgálati ág valamennyi munkaköre A

13. fõhatárrendész, határrendész beosztások A

III. A büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) titokvédelmi fel -
ügyelõje

C

2. a BVOP Védelmi Fõosztályának vezetõje C

3. a személyi védelemrõl szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által
meghatározott feladatok végrehajtásában részt vevõ, illetve e tárgykörökben keletkezett adato -
kat kezelõ személyek

C

4. a BVOP nemzetbiztonsági megbízottja C

5. a BVOP fõosztályvezetõi és az osztályvezetõkkel azonos jogállású személyek B

6. a BVOP Védelmi Fõosztályán foglalkoztatott személyek B

7. a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak ügyvezetõ igazgatóhelyettesei, gazdasági
és biztonsági vezetõi

B

8. büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetõi és helyetteseik, valamint a honvédelmi,
polgári és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével
megbízott személyek, továbbá a biztonsági tisztek

B

9. a belsõ ellenõrök B

10. a BVOP, illetve a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények titkos ügykezelõi A
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IV. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál

1. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata valamennyi hivatásos – kivétel segédelõadó –
munkaköre, a 3. Fõosztály valamennyi közalkalmazotti munkaköre, a titkos ügykezelési szer-
vezeti egységben foglalkoztatott vezetõk és ügykezelõk, valamint a munkaköri leírása szerint
titokvédelmi feladatot ellátó közalkalmazottak

C

2. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat segédelõadója, jogtanácsosa, több munkafolyama-
tot ellátó ügyviteli alkalmazottja, ügykezelõje, valamint informatikai rendszergazdája
(fõelõadó)

B

D) EGYÉB, AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TEVÉKENYSÉGÉT SEGÍTÕ
SZERVEKNÉL

I. Az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetekben

1. a fõigazgató-helyettes B

2. a belsõ ellenõr B

3. a honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi felkészítéssel, az országmozgósítás feladatainak
végzésével megbízott személy

B

4. az intézeteknél az igazgató A

II. A Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben

a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet fõigazgatója és helyettese, szakértõje A

III. A Rendõrtiszti Fõiskolánál

1. a rektorhelyettesek B

2. a Bûnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszéken a bûnügyi szakmai anyagot oktató tanárok B

3. a titkos ügykezelõ A

4. a „T” könyvtáros A

IV. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Részvénytársaságnál

a honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi felkészítéssel, az országmozgósítás feladatainak vég-
zésével megbízott személy

B

E) BIZTONSÁGI ELLENÕRZÉSSEL VÉDENDÕ EGYÉB MUNKAKÖRÖK

1. az A)–D) pontokban fel nem sorolt személy, aki munkaköri leírása szerint az állam- és a szol-
gálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 5/B. § (2)–(6) bekezdései -
ben szereplõ vagy az 5/B. § (7) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdésben meghatározott
vagy külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott szigorúan titkos adatot szükséges megismernie

C

2. az A)–D) pontokban fel nem sorolt személy, aki munkaköri leírása szerint a Ttv. 5/B. §
(2)–(6) bekezdéseiben szereplõ vagy az 5/B. § (7) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdésben
meghatározott vagy külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott titkos adatot szükséges meg-
ismernie

B

3. az a személy, akinek a munkaköri leírása szerint az 1–2. pontokban meghatározott minõsítési
szintet el nem érõ nemzetközi kötelezettségvállalás alapján védelmet igénylõ adatot kell feldol -
goznia, felhasználnia

A

4. az A)–D) pontokban fel nem sorolt személy, aki a munkaköri leírása alapján a Ttv. 9. § (1) be-
kezdésének a) és ba) pontja szerinti „Szigorúan titkos” és „Titkos” minõsítési jelölésû adatot
szükséges megismernie

B



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

4/2007. (II. 21.) KvVM

rendelete

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött

tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj

megfizetésének részletes szabályairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, valamint a környezetvédel-
mi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben – a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A külön jogszabály alapján folytatott egységes kör-
nyezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekre vo-
natkozóan a külön jogszabályban a tárgyévre megállapí-
tott felügyeleti díjat a környezethasználónak egy összeg-
ben kell átutalási megbízással teljesíteni az illetékes kör-
nyezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: felügyelõség)
Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet mellékleté-
ben meghatározott elõirányzat-felhasználási számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel
kell tüntetni a befizetés jogcímét.

(3) Amennyiben a környezethasználó a felügyeleti díjat
nem fizeti meg az (1) bekezdésben meghatározott idõpon-
tig, a felügyelõség a határidõ lejártát követõ 8 napon belül
fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását meg-
állapító határozatot bocsát ki.

2. §

A befizetett felügyeleti díjról a felügyelõség számlát
állít ki és a befizetését követõ harminc napon belül meg-
küldi a környezethasználónak.

3. §

(1) A felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítésérõl
a felügyelõség nyilvántartást vezet.

(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására
– az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett –
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezeté-
si kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály elõ-
írásait kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek elõirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sor-
szám

Eljáró szerv
Elõirányzat-felhasználási számlák

megnevezése

1. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség 10032000-00287261-00000000

2. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség 10033001-01711899-00000000

3. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség 10032000-01711806-00000000

4. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség 10029008-01711882-00000000

5. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõség 10024003-01711837-00000000

6. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség 10047004-01711947-00000000
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Sor-
szám

Eljáró szerv
Elõirányzat-felhasználási számlák

megnevezése

7. Felsõ-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség 10044001-01711923-00000000

8. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10027006-01711868-00000000

9. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 10034002-01711916-00000000

10. Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség 10045002-01711930-00000000

11. Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség 10028007-01711875-00000000

12. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000-01468216-00000000

III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés

8/2007. (II. 21.) OGY

határozata

az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról*

Az Országgyûlés az Alkotmány 32/A. §-ának (4) bekez-
désében foglaltak alapján,

dr. Kiss Lászlót 2007. március 11. napjától,

dr. Trócsányi Lászlót 2007. március 19. napjától

az Alkotmánybíróság tagjává megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2007. február 19-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyûlés

9/2007. (II. 21.) OGY

határozata

dr. Lázár János országgyûlési képviselõ mentelmi

ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Lázár János
országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Szegedi Városi
Bíróság 18.B.2319/2006/2. számú megkeresésével érintett
ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés

10/2007. (II. 21.) OGY

határozata

a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiájáról

szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat

módosításáról**

Az Országgyûlés a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti
stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozatot
(a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

* A határozatot az Országgyûlés a 2007. február 19-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2007. február 19-i ülésnapján fogadta el.



1. A Határozat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„3. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a társa-

dalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája és a cselekvési
program végrehajtásáról elsõ alkalommal az országgyûlési
határozat hatálybalépését követõ egy év elteltével, azt kö-
vetõen pedig kétévente tájékoztassa az Országgyûlést.”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök

26/2007. (II. 21.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. §-ának (2) bekezdése, valamint a bí-
róságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi
LXVI. törvény 4. §-ának (1) bekezdése alapján, az Orszá-
gos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

Bolla Sándorné dr. Tóth Erzsébetet és
dr. Gáspár Ibolyát 2007. augusztus 31-i hatállyal,
dr. Acél Csabáné dr. Kora Katalint 2007. szeptember

30-i hatállyal,

a felsõ korhatár elérése miatt

dr. Ragó Dezsõt 2007. szeptember 15-i hatállyal

bírói tisztségébõl felmentem;

dr. Fekete Máriát,
dr. Szabó Anikó Andreát és
dr. Vogyicska Petrát 2007. március 1. napjától határo-

zatlan idõtartamra bíróvá,

dr. Lukács Ivettet és
dr. Surányi Józsefet a 2007. március 1. napjától 2010.

február 28. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá

kinevezem.

Budapest, 2007. február 20.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-1/0708-0/2007.

A Köztársasági Elnök

27/2007. (II. 21.) KE

határozata

nyugállományú rendõr altábornagyi elõléptetésérõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
foglalt jogkörömben az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter elõterjesztésére dr. Kacziba Antal nyugalmazott rendõr
vezérõrnagy urat nyugállományú rendõr altábornaggyá
elõléptetem.

Budapest, 2007. február 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. február 16.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/0683/2007.

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök

19/2007. (II. 21.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak

felmentésérõl

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. §-ának
(4) bekezdése, valamint a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rende-
let 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján – a Központi Statisz-
tikai Hivatal elnöke elõterjesztésére –

Geiger Ferencet,

Jávorszky Imrénét,

Nagy Sándort

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendõinek ellá-
tása alól – a jelölés visszavonása miatt –

felmentem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Miniszterelnök

20/2007. (II. 21.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak

megbízásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. §-ának
(4) bekezdése alapján – a Központi Statisztikai Hivatal el-
nöke elõterjesztésére, a 2008. december 31-ig terjedõ idõ-
tartamra –

Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét,

Schwartz Bélát, Ajka polgármesterét és

Szenteczky Jánost, Budapest, Csepel XXI. ker. Önkor-
mányzat Vagyonkezelõ és Vagyonhasznosító Kft. ügy-
vezetõ igazgatóját

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendõinek el-
látásával

megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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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

07.0537 – 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.


