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Jog sza bá lyok

2005. évi CLXXI.

t ö r  v é n y

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal

összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl  szóló
2001. évi CVIII. tör vény módosításáról

1.  § Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
(a továb biak ban: Ektv.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg álla po -
dás más ré szes ál lam a te rü le tén le te le pe dett, a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té re irá nyuló szol gál ta tást nyúj tó szol -
gál ta tók ra a sza bá lyo zott te rü let tel kap cso la tos kö ve tel mé -
nyek nem ter jed nek ki.”

2.  § Az Ektv. 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki az e tör vény ben
meg ha tá ro zott ma gán jel le gû köz lés re.”

3.  § (1) Az Ektv. 2.  §-ának m) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„m) Ma gán jel le gû köz lés: a ke res ke del mi, üz le ti vagy
hi va tás szerû te vé keny ség vagy köz fel adat kö rén kí vül esõ
cél ból el já ró sze mély ál tal hasz nált elekt ro ni kus le ve le zés
vagy az zal egyen ér té kû, egyé ni köz lés re al kal mas kom -
mu ni ká ci ós esz köz út ján, in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tás igény be vé te lé vel tör té nõ köz lés,
ide ért ve az ilyen mó don tett szer zõ dé si nyi lat ko za to kat is;”

(2) Az Ektv. 2.  §-a a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:
„n) Le te le pe dett szol gál ta tó: ál lan dó te lep hellyel ren -

del ke zõ szol gál ta tó, amely ha tá ro zat lan ide ig tény le ges
gaz da sá gi te vé keny ség ként nyújt in for má ci ós tár sa da lom -
mal össze füg gõ szol gál ta tást. Az, hogy a szol gál ta tás nyúj -
tá sá hoz szük sé ges mû sza ki esz kö zök ren del ke zés re áll -
nak, illetve az eh hez szük sé ges tech no ló gi á kat al kal maz -
zák, ön ma gá ban nem mi nõ sül ál lan dó le te le pe dés nek;”

(3) Az Ektv. 2.  §-a a kö vet ke zõ o) pont tal egé szül ki:
„o) Elekt ro ni kus hir de tés: in for má ci ós tár sa da lom mal

össze füg gõ szol gál ta tás út ján tett bár mely köz lés, amely -
nek cél ja, hogy köz vet ve vagy köz vet le nül nép sze rû sít se a
vál lal ko zást, szer ve ze tet, ke res ke del mi, ipar i vagy kéz mû -
ipa ri te vé keny sé get foly ta tó vagy sza bá lyo zott szak mát
gya kor ló sze mélyt, annak áru ját, szol gál ta tá sát, te vé keny -

sé gét, to váb bá amely tár sa dal mi cél meg va ló sí tá sá hoz
kap cso ló dó tá jé koz ta tást tar tal maz. Ön ma gá ban nem
 minõsül elekt ro ni kus hir de tés nek

oa) a vál lal ko zás, szer ve zet vagy sze mély te vé keny sé -
gé hez köz vet len hoz zá fé rést le he tõ vé tevõ in for má ció
köz lé se, kü lö nö sen a do ma in név vagy az elekt ro ni kus le -
ve le zé si cím,

ob) a vál lal ko zás, szer ve zet vagy sze mély áru já ra, szol -
gál ta tá sá ra vagy ar cu la tá ra vo nat ko zó, a vál lal ko zás tól,
szer ve zet tõl vagy sze mély tõl füg get len köz lés, kü lö nö sen
ab ban az eset ben, ha a köz lés anya gi el len szol gál ta tás nél -
kül tör té nik.

Az oa) és ob) pont ban fog lal tak nem érin tik a 14.  §
(2)–(6) és (8) be kez dé se sze rin ti kö te le zett sé ge ket;”

(4) Az Ektv. 2.  §-a a kö vet ke zõ p) pont tal egé szül ki:
„p) Elekt ro ni kus hir de tõ: aki nek ér de ké ben az elekt ro -

ni kus hir de tést köz zét eszik, illetve aki a sa ját ér de ké ben az 
elekt ro ni kus hir de tés köz zé té te lét meg ren de li;”

(5) Az Ektv. 2.  §-a a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:
„q) Elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó: aki te vé keny sé gi 

kö ré ben az elekt ro ni kus hir de tést el ké szí ti, lét re hoz za,
illetve ezzel össze füg gés ben egyéb szol gál ta tást nyújt;”

(6) Az Ektv. 2.  §-a a kö vet ke zõ r) pont tal egé szül ki:
„r) Elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je: aki az elektro -

nikus hir de tés köz zé té te lé re al kal mas esz kö zök kel ren del -
ke zik és ezek se gít sé gé vel az elekt ro ni kus hir de tést meg -
ismerhetõvé te szi. Nem mi nõ sül elekt ro ni kus hir de tés köz -
zé te võ jé nek az a köz ve tí tõ szol gál ta tó, aki ki zá ró lag a 2.  §
la)–lb) és ld) pont já ban meg ha tá ro zott in for má ci ós tár sa -
da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok kal já rul hoz zá az
elekt ro ni kus hir de tés meg is mer he tõ vé té te lé hez;”

(7) Az Ektv. 2.  §-a a kö vet ke zõ s) pont tal egé szül ki:
„s) Sza bá lyo zott te rü let: az in for má ci ós tár sa da lom mal

össze füg gõ szol gál ta tá sok ra és a szol gál ta tók ra jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ál ta lá nos vagy kü lö nös kö ve tel mé -
nyek, ame lyek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén üz let sze rû
gaz da sá gi te vé keny ség meg kez dé sé hez vagy foly ta tá sá -
hoz szük sé ge sek.”

4.  § Az Ektv. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) In for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tás nyúj tá sá nak meg kez dé sé hez, illetve foly ta tá sá hoz
elõ ze tes en ge dély vagy bár mely ezzel azo nos jog ha tá sú
ha tó sá gi ha tá ro zat nem szük sé ges.

(2) Az (1) be kez dés nem érin ti
a) az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -

tás út ján vég zett te vé keny ség re kü lön jog sza bály ban, nem
az elekt ro ni kus úton tör té nõ szol gál ta tás nyúj tás ra te kin tet -
tel elõ írt mi nõ sí té si, ké pe sí té si, en ge dé lye zé si vagy be je -
len té si kö te le zett sé get; va la mint

b) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény ben, illetve a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján meg al -
ko tott jog sza bály ban elõ írt en ge dé lye zé si, illetve be je len -
té si kö te le zett sé get.”
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5.  § (1) Az Ektv. 3/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3/A.  § (1) Az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
álla po dás más ré szes ál la mai te rü le tén le te le pe dett szol -
gál ta tó ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re irá nyuló
szol gál ta tás nem kor lá toz ha tó, ki vé ve, ha az érin tett ha tó -
ság vagy bí ró ság in téz ke dé se

a) az aláb bi ér de kek va la me lyi ké nek vé del mé ben szük -
sé ges:

aa) a köz rend, kü lö nö sen a bûn cse lek mé nyek meg elõ -
zé se, nyo mo zá sa, fel de rí té se és ül dö zé se, ide ért ve a kis -
korúak vé del mét és a faji, nemi, val lá si vagy nem ze ti ala pú 
bár mi lyen gyû lö let re uszí tás és az egyé nek em ber i mél tó -
sá gá nak meg sér té se el le ni fel lé pést,

ab) a köz egész ség,
ac) a köz biz ton ság, ide ért ve a nem zet biz ton sá gi és

hon védelmi ér de ke ket is,
ad) a fo gyasz tók ér de kei, ide ért ve a be fek te tõ ket is; és
b) olyan, adott in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ

szol gál ta tás ellen irá nyul, amely az a) pont ban em lí tett ér -
de ke ket sér ti vagy sú lyo san ve szé lyez te ti; és

c) az ér dek sé re lem mel, illetve a ve szé lyez te tés sel ará -
nyos.”

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

„(2) Az érin tett ha tó ság az in téz ke dés meg té te lét meg -
elõ zõ en kö te les tá jé koz tat ni az Euró pai Bi zott sá got, va la -
mint meg ke re sés sel for dul az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg álla po dás érin tett ré szes ál la má nak ha tás kör -
rel ren del ke zõ ha tó sá gá hoz az érin tett ál lam ban le te le pe -
dett szol gál ta tó val szem be ni in téz ke dés vé gett. Amennyi -
ben az Euró pai Bi zott ság nem tesz el len ve tést, to váb bá a
meg ke re sett tag ál la mi ha tó ság nem in téz ke dik idõ ben
vagy nem meg fe le lõ in téz ke dést tesz, a ha tó ság vég re hajt -
ja az in téz ke dést.”

(3) Az Ektv. 3/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2)–(3) be kez dés ren del ke zé sei nem al kal maz ha -
tók a bí ró sá gi el já rá sok ban, ide ért ve a pe res el já rást kez de -
mé nye zõ irat be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg in dít ha tó el já rá -
so kat és a bün te tõ el já rás ke re té ben vég zett nyo mo zás
 során, illetve a nyo mo zás be fe je zé sét köve tõen az ügyész
ál tal a vád irat be nyúj tá sá ig vég re haj tott cse lek mé nye -
ket is.”

6.  § Az Ektv. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tó kö te les elekt ro ni kus úton köz vet le nül 
és fo lya ma to san, könnyen hoz zá fér he tõ mó don, ma gyar
nyel ven leg alább a kö vet ke zõ ada to kat, illetve tájékoz -
tatást köz zé ten ni:

a) a szol gál ta tó ne vét, amennyi ben a szol gál ta tó nem
ter mé sze tes sze mély, kép vi se lõ jé nek ne vét is;

b) a szol gál ta tó lak cí mét, illetve szék he lyét, telep -
helyét;

c) a szol gál ta tó el ér he tõ sé gé re vo nat ko zó ada to kat,
 különösen az igény be ve võk kel való kap cso lat tar tás ra
szol gá ló, rend sze re sen hasz nált elekt ro ni kus le ve le zé si
 címét;

d) amennyi ben a szol gál ta tó lét re jöt tét vagy te vé keny -
sé ge gya kor lá sá nak meg kez dé sét jog sza bály va la mely
nyil vá nos nyil ván tar tás ba való be jegy zés hez köti, a szol -
gál ta tót a nyil ván tar tás ba be jegy zõ bí ró ság vagy ha tó ság
meg ne ve zé sét és a szol gál ta tó nyil ván tar tás ba vé te li szá -
mát;

e) amennyi ben a szol gál ta tó te vé keny sé gé nek gya kor -
lá sa jog sza bály alap ján en ge dély kö te les, illetve mi nõ sí tés -
hez vagy akk re di tá ci ó hoz kö tött, ezt a tényt az engedé -
lyezõ ha tó ság (mi nõ sí tõ, akk re di tá ló szerv) meg ne ve zé sé -
vel és el ér he tõ sé gi ada ta i val, va la mint az en ge dély (mi nõ -
sí tés, akk re di tá ci ós ha tá ro zat) szá má val;

f) ha a szol gál ta tó az ál ta lá nos for gal mi adó ala nya,
a szol gál ta tó adó szá mát;

g) a sza bá lyo zott szak mák gya kor lá sá nak kö ré ben:

ga) annak a szak mai ér dek-kép vi se le ti szerv nek (ka ma -
rá nak) a meg ne ve zé sét, amely nek a szol gál ta tó akár kö te -
le zõ elõ írás alap ján, akár ön kén te sen tag ja;

gb) a ter mé sze tes sze mély szol gál ta tó szak kép zett sé gé -
nek, illetve szak mai, tu do má nyos fo ko za tá nak, va la mint
annak a tag ál lam nak a meg je lö lé sét, ahol ezt a szak kép -
zett sé get, illetve fo ko za tot meg sze rez te;

gc) hi vat ko zást a sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá nak a
szol gál ta tó le te le pe dé si he lye sze rin ti ál lam ban al kal ma -
zan dó szak mai sza bá lya i ra, és az azok hoz való hoz zá fé rés
mód já ra;

h) az adott szol gál ta tás hoz kap cso ló dó an a fo gyasz tó -
vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény (a továb biak ban: 
Fgytv.) 8.  §-ának meg fe le lõ tá jé koz ta tást.”

7.  § (1) Az Ektv. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) Az a jo go sult, aki nek a szer zõi jogi tör vény ál tal
 védett szer zõi mû vén, elõ adá sán, hang fel vé te lén, mû so -
rán, au di o vi zu á lis mû vén, adat bá zi sán fenn ál ló jo gát,
 továbbá a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott, a véd jegy ol ta lom ból ere -
dõ ki zá ró la gos jo gát a szol gál ta tó ál tal hoz zá fér he tõ vé tett
in for má ció – ide nem ért ve a hoz zá fér he tõ vé tett in for má -
ció szab vá nyo sí tott cí mét – sér ti (a továb biak ban: jo go -
sult), tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba vagy köz ok irat -
ba fog lalt ér te sí té sé vel fel hív hat ja a 9–11.  §-ok ban meg -
határozott szol gál ta tót a jo gát sér tõ tar tal mú in for má ció
 eltávolítására.”

(2) Az Ektv. 13.  §-ának (9)–(10) be kez dés he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(9) Ha a jo go sult a (7) be kez dés sze rin ti ér te sí tés át vé -
te lé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül az ér te sí tés sze rin ti
jog sér tés sel kap cso la tos igé nyét ab ba ha gyás és el til tás
irán ti ide ig le nes in téz ke dés irán ti ké rel met is tar tal ma zó
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ke re set vagy fi ze té si meg ha gyás irán ti ké re lem be nyúj tá sa
út ján ér vé nye sí ti vagy bün te tõ fel je len tést tesz, a szol gál -
ta tó a bí ró ság erre vo nat ko zó, ide ig le nes in téz ke dést el ren -
de lõ ha tá ro za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 12 órán be lül 
a (4) be kez dés ben fog lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val a
(2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés ben meg je lölt in for má ci ó hoz 
való hoz zá fé rést is mé tel ten nem biz to sít ja, illetve az in for -
má ci ót is mé tel ten el tá vo lít ja. A szol gál ta tó in téz ke dé sé rõl
a bí ró sá gi ha tá ro zat má so la tá nak meg kül dé sé vel az érin -
tett igény be ve võt az in téz ke dés meg té te lé tõl szá mí tott
1 mun ka na pon be lül ér te sí ti.

(10) A jo go sult kö te les a (9) be kez dés sze rin ti el já rás -
ban ho zott jog erõs ér de mi ha tá ro za tok ról – ide ért ve az
 ideiglenes in téz ke dés el ren de lé sét vagy a ké re lem el uta sí -
tá sát is – a szol gál ta tót ha la dék ta la nul ér te sí te ni. Az ér de -
mi  határozatban fog lal tak nak a szol gál ta tó ha la dék ta la nul
 köteles ele get ten ni.”

8.  § Az Ektv. 13/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A szol gál ta tó a szol gál ta tás igény be vé te lé vel kap -
cso la tos ada to kat bár mely, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak tól el té rõ cél ból – így kü lö nö sen szol gál ta tá sa ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se, az igény be ve võ nek cím zett elekt -
ro ni kus hir de tés vagy egyéb cím zett tar ta lom el jut ta tá sa,
pi ac ku ta tás cél já ból – csak az adat ke ze lé si cél elõ ze tes
meg ha tá ro zá sa mel lett és az igény be vevõ hoz zá já ru lá sa
alap ján ke zel het.”

9.  § Az Ektv. 14.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok

14.  § (1) Vi lá go san és egy ér tel mû en azo no sít ha tó mó -
don tá jé koz ta tást kell adni:

a) az elekt ro ni kus hir de tés nek hir de tés jel le gé rõl,
amint az hoz zá fér he tõ vé vá lik az igény be vevõ szá má ra;

b) az elekt ro ni kus hir de tõ, illetve elekt ro ni kus hir de tés
elekt ro ni kus le ve le zés vagy az zal egyen ér té kû egyé ni
kom mu ni ká ci ós esz köz út ján tör té nõ kül dé se ese tén a
 valós fel adó sze mé lyé rõl, amint az hoz zá fér he tõ vé vá lik az 
igény be vevõ szá má ra;

c) a kü lön le ges aján lat – kü lö nö sen az ár en ged mény, a
ju ta lom- és aján dék sor so lás – ilyen jel le gé rõl, to váb bá
könnyen hoz zá fér he tõ vé kell ten ni az aján la ti fel hí vás
rész le te it;

d) a sor so lá sos já ték és más sze ren cse já ték ilyen jel le -
gé rõl, illetve könnyen hoz zá fér he tõ vé kell ten ni a rész vé -
tel fel té te le it.

(2) Elekt ro ni kus le ve le zés vagy az zal egyen ér té kû
egyé ni kom mu ni ká ci ós esz köz út ján ki zá ró lag az igény be
vevõ egy ér tel mû, elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val küld he tõ
elekt ro ni kus hir de tés. Hoz zá já ru ló nyi lat ko zat bár mely
olyan mó don te he tõ, amely le he tõ vé te szi a hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tot tevõ sze mély azo no sí tá sát, va la mint a hoz zá -

já ru lás ön kén tes és a meg fe le lõ tá jé koz ta tás bir to ká ban
tör té nõ ki fe je zé sét.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt hoz zá já ru ló nyi lat ko zat
bár mi kor kor lá to zás és in do ko lás nél kül, va la mint in gye -
ne sen vissza von ha tó. Eb ben az eset ben a nyi lat ko zó ne vét
az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ból ha la -
dék ta la nul tö röl ni kell, és ré szé re elekt ro ni kus hir de tés
a továb biak ban nem küld he tõ.

(4) Az elekt ro ni kus hir de tés (2) be kez dés sze rin ti kül dé -
se so rán tá jé koz tat ni kell a cím zet tet ar ról az elekt ro ni kus
le ve le zé si cím rõl és egyéb el ér he tõ ség rõl, ahol az elekt ro -
ni kus hir de té sek in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tás fel hasz ná lá sá val tör té nõ kül dé sé nek meg til tá -
sa irán ti igé nyét be je lent he ti.

(5) Az elekt ro ni kus hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si
szol gál ta tó és az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je kö te les
nyil ván tar tást ve zet ni azok ról a sze mé lyek rõl, akik ná luk a 
(2) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot tet tek.
A nyil ván tar tás ban rög zí tett – az igény be ve võ re vonat -
kozó – ada tok har ma dik fél szá má ra ki zá ró lag az igény be
vevõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val ad ha tók át.

(6) Az elekt ro ni kus hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si
szol gál ta tó és az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je nem
küld het elekt ro ni kus le ve le zés vagy az zal egyen ér té kû
egyé ni kom mu ni ká ci ós esz köz út ján elekt ro ni kus hir de tést 
azok nak, akik az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyil ván -
tar tás ban nem sze re pel nek. A kül dés ti lal ma az elektro -
nikus hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó, illetve
az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je ál tal kül den dõ va la -
mennyi elekt ro ni kus hir de tés re vo nat ko zik.

(7) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i nak meg sér té sé ért az
elekt ro ni kus hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó
és az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je is fe le lõs ség gel
tar to zik. Az (1) be kez dés c)–d) pont ja i nak meg sér té sé ért
az elekt ro ni kus hir de tõ tar to zik fe le lõs ség gel.

(8) A (2)–(6) be kez dé sek meg sér té sé ért az elekt ro ni kus
hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó és az elekt ro -
ni kus hir de tés köz zé te võ je is fe le lõs ség gel tar to zik.”

10.  § Az Ektv. 14/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Elekt ro ni kus hir de tés a sza bá lyo zott szak mát
–  információs tár sa dal mi szol gál ta tás nyúj tá sa út ján –
 gyakorló sze mély, mint elekt ro ni kus hir de tõ ér de ké ben a
14.  §-ban meg ha tá ro zott mó don kö zöl he tõ, illetve közzé -
tehetõ. A hir de tést, illetve a köz zé té telt a sza bá lyo zott
szak ma gya kor lá sá ra irány adó sza bá lyok, a szak mai ér -
dek-kép vi se le ti szer vek – kü lö nö sen a ka ma rák – sa ját tag -
ja ik ra vo nat ko zó ma ga tar tá si sza bá lyok, va la mint az ezen
szer vek ál tal al ko tott eti kai sza bá lyok – egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek sé rel me nél kül – is meg tilt hat ják, kor lá toz -
hat ják, illetve a hir de tés tar tal má ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye ket ha tá roz hat nak meg.”

11.  § Az Ektv. 15/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„Magatartási kódexek

15/A.  § (1) Az ál lam – az in for má ci ós tár sa da lom mal
kap cso la tos te vé keny sé get el lá tó szer ve ze tek füg get len sé -
gé nek tisz te let ben tar tá sá val – ösz tön zi az ön sza bá lyo zást,
így kü lö nö sen

a) ma ga tar tá si kó de xek ki dol go zá sát,
b) a ma ga tar tá si kó de xek elekt ro ni kus úton, ma gyar

nyel ven és az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg álla -
po dás ré szes ál la ma i ban la kó hellyel, illetve szék hellyel
ren del ke zõ igény be ve võk és más ér de kel tek szá má ra a ré -
szes ál la mok hi va ta los nyel ve in is tör té nõ hoz zá fér he tõ vé
té te lét, va la mint

c) az elekt ro ni kus úton tör té nõ al ter na tív vi ta ren de zé si
el já rá sok mû kö dé sét.

(2) Az ál lam ösz tön zi to váb bá, hogy az in for má ci ós tár -
sa da lom mal kap cso la tos te vé keny sé get el lá tó szer ve ze tek
az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel – amennyi ben a
szol gál ta tás az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
álla po dás bár mely ré szes ál la má ba is irá nyul, az Euró pai
Bi zott ság gal is – együtt mû köd ve az ér de kel tek szá má ra tá -
jé koz ta tást ad has sa nak a ma ga tar tá si kó de xe ik rõl, azok al -
kal ma zá sá nak ta pasz ta la ta i ról, az elekt ro ni kus ke res ke de -
lem re gya ko rolt ha tá sa i ról.”

12.  § Az Ektv. 16.  §-ának (5)–(9) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ (10)–(14) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(5) A 4–6.  §-ban és a 15.  §-ban fog lalt fo gyasz tó vé del -
mi kö te le zett sé gek meg sér té se ese tén az el já ró ha tó ság a
Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, illetve a me gyei (fõ vá -
ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek, ame lyek az Fgytv. 
sza bá lyai sze rint jár nak el. Az 5–6.  §-ban fog lal tak meg -
sér té se ese tén az Fgytv. 47.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ér de kelt szak ha tó ság a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
(a továb biak ban: Ha tó ság).

(6) A 14–14/A.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se
ese tén a Ha tó ság jár el. Az el sõ fo kú szerv a Ha tó ság Hi va -
ta la. Az el sõ fo kú ha tá ro zat ellen a Ha tó ság Ta ná csá nak el -
nö ké hez le het fel leb bez ni.

(7) Az elekt ro ni kus hir de tés sel össze füg gõ gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg tar tá -
sát a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség, illetve a me gyei
(fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek el len õr zik,
ame lyek a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény sze rint jár nak el.

(8) A Ha tó ság el já rá sá ra 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 vényt kell al kal maz ni. Az el já rás ban ügy fél nek
mi nõ sül az el já rás sal érin tett in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tás nyúj tá sá ban köz re mû kö dõ va la -
mennyi szol gál ta tó.

(9) A Ha tó ság a 14–14/A.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té se ese tén el ren del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün -
te té sét, meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá -
sát, va la mint – öt ven ezer fo rint tól öt száz ezer fo rin tig ter je -
dõ össze gû – elekt ro ni kus ke res ke del mi bír sá got szab hat

ki. Az elekt ro ni kus ke res ke del mi bír sá got a Ha tó ság szám -
lá já ra kell meg fi zet ni.

(10) Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos elekt ro ni -
kus ke res ke del mi bír ság össze gét az eset összes kö rül mé -
nye i re – így kü lö nö sen a fo gyasz tók ér de kei sé rel mé nek
kö ré re, sú lyá ra, a jog sér tõ ál la pot idõ tar ta má ra, a jog sér tõ
ma ga tar tás is mé telt jel le gé re – te kin tet tel kell meg ha tá roz -
ni. Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos elekt ro ni kus
ke res ke del mi bír ság több szö rös jog sér tés ese tén is mé tel -
ten is ki szab ha tó. A jog erõ sen ki sza bott és be nem fi ze tett
bír sá got adók mód já ra és azok kal egy sor ban kell behaj -
tani. A 2.  § lc) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tó val,
mint az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ jé vel szem ben
elekt ro ni kus ke res ke del mi bír ság ki sza bá sá nak nincs
 helye.

(11) Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos fel ügye le ti 
el já rás ké re lem re in dul, ha a 14–14/A.  §-ban fog lal tak
meg sér té se va la ki nek a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. Ha a 
sé rel met szen ve dett fo gyasz tó sze mé lye nem ál la pít ha tó
meg, illetve, ha az igé nyek ön ál ló ér vé nye sí té se a sé rel met
szen ve dett fo gyasz tók szá má ra te kin tet tel nem len ne cél -
ra ve ze tõ, az el já rás meg in dí tá sá ra a fo gyasz tói ér dek kép -
vi se le tet el lá tó köz igaz ga tá si szer vek és tár sa dal mi szer ve -
ze tek is jo go sul tak.

(12) Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos fel ügye le ti 
el já rás az e tör vény ben fog lalt ren del ke zé se ket meg sér tõ
elekt ro ni kus hir de tés köz zé té te lét kö ve tõ egy éven túl nem 
in dít ha tó meg. Ha az ér de kelt fél sze mély hez fû zõ dõ jo ga i -
nak meg sér té sé rõl egy éven túl szer zett tu do mást, az el já -
rás meg in dí tá sá ra nyit va álló ha tár idõ meg ál la pí tá sá ra a
Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 326.  §-ának (2) be kez dé sét kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

(13) Az elekt ro ni kus hir de tõ in do kolt eset ben – az eset
kö rül mé nye i re való te kin tet tel, fi gye lem mel az elekt ro ni -
kus hir de tõ és az egyéb ér de kel tek tör vényes ér de ke i re –
az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos, e tör vény
14–14/A. §-ának való meg fe le lõ ség bi zo nyí tá sá ra kö te lez -
he tõ.

(14) A Ha tó ság ha tá ro zat ban ide ig le nes in téz ke dés sel
meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát,
 illetve el ren de li a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét, ha erre
– az ér de kel tek jogi vagy gaz da sá gi ér de ke i nek vé del me
 miatt – ha laszt ha tat la nul szük ség van. Az ide ig le nes in téz -
ke dés el ren de lé se tár gyá ban a Ha tó ság ha la dék ta la nul,
 soron kí vül kö te les ha tá roz ni.”

13.  § (1) Az Ektv. 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter kö te les

a) tá jé koz tat ni az Euró pai Bi zott sá got ar ról, hogy az
 információs tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok,
kü lö nö sen az elekt ro ni kus ke res ke de lem egyes jogi kér dé -
se i rõl  szóló 2000/31/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 9. cikk (2) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro -
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zott szer zõ dé sek kö zül me lyek nem köt he tõk meg ér vé -
nye sen elekt ro ni kus úton (a továb biak ban: ki vé te lek),

b) öt éven ként je len tést ten ni az Euró pai Bi zott ság nak a
ki vé te lek al kal ma zá sá ról, és ab ban meg in do kol ni, hogy
mi ért tart ja a Ma gyar Köz tár sa ság szük sé ges nek bí ró sá gi,
ha tó sá gi vagy egyéb köz ha tal mat gya kor ló sze mé lyek jog -
sza bály ban elõ írt kö te le zõ köz re mû kö dé sé vel kö tött szer -
zõ dé sek re a ki vé tel fenn tar tá sát.”

(2) Az Ektv. 17.  §-ának (2) be kez dé se b) pont já nak
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) a di gi tá lis ar chi vá lás sza bá lya it,”

14.  § Az Ektv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § Ez a tör vény az in for má ci ós tár sa da lom mal
össze füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt ro ni kus
 kereskedelem egyes jogi kér dé se i rõl  szóló, 2001. má jus
22-i 2000/31/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.”

15.  § (1) Ez a tör vény 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg az Ektv. 2.  §-ának j) pont ja, 10.  §-ának
b) pont ja, 11.  §-ának b) pont ja, a 10–11.  §-ok c) pont ja i nak 
„és b)” szö veg ré sze, va la mint 17.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) és c) pont ja és az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény (a továb biak ban: Eht.) 44.  §-ának
(5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ektv.
10.  §-a c) pont já nak és 11.  §-a c) pont já nak meg je lö lé se
b) pont ra vál to zik.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eht.
10.  §-ának s) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
egy ide jû leg a je len le gi s) pont meg je lö lé se t) pont ra vál -
tozik:

„s) el lát ja az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tá sok kal kap cso la tos, jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel ada to kat,”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eht.
21.  §-a (1) be kez dé sé ben „az elekt ro ni kus hír köz lé si pi ac -
cal” szö veg rész he lyé be „az elekt ro ni kus hír köz lé si pi ac -
cal, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tá sok kal” szö veg rész, az Eht. 21.  §-a (6) be kez dé -
sé ben a „hír köz lé si tár gyú,” szö veg rész he lyé be a „hír köz -
lé si tár gyú, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze -
füg gõ szol gál ta tá sok kal kap cso la tos”, szö veg rész, az Eht.
44.  §-a (4) be kez dé sé ben „az (5) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõk vo nat koz nak” szö veg rész he lyé be „az 57.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti ha tár idõ vo nat ko zik” szö veg rész, va la -
mint az Eht. 57.  §-a (1) be kez dé sé ben az „egy” szö veg rész
he lyé be „két” szö veg rész lép.

16.  § Ez a tör vény az in for má ci ós tár sa da lom mal össze -
füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt ro ni kus ke res ke -

de lem egyes jogi kér dé se i rõl  szóló, 2001. má jus 22-i
2000/31/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
258/2005. (XII. 7.) Korm.

r e n d e l e t e

a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint
a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) 404.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kormány a
köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a köz -
pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban: Kr.)
a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

A Kr. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § Ha a köz be szer zést a Schen gen Alap fel hasz ná lá -

sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend jé nek ki ala kí tá sá ról  szóló 179/2004. (V. 26.) Korm.
ren de let, va la mint a Nor vég Ki rály ság Kor mány a és a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor mány a kö zött 2005. jú ni us 10-én lét -
re jött, a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus 2004–2009
kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló együtt mû kö dé si meg álla po -
dás, va la mint egy rész rõl az Iz lan di Köz tár sa ság Kormá -
nya, a Li ech tens te i ni Nagy her ceg ség Kor mány a, a Nor vég 
Ki rály ság Kor mány a, más rész rõl a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány a kö zött 2005. jú li us 7-én lét re jött, az EGT
Finan szírozási Me cha niz mus 2004–2009 kö zöt ti vég re -
haj tá sá ról  szóló együtt mû kö dé si meg álla po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 201/2005. (IX. 27.) Korm. ren de let ren del ke zé -
se i re fi gye lem mel tá mo gat ják, a Köz pon ti Pénz ügyi és
Szer zõ dés kö tõ Egy ség fo lya ma to san kö te les tá jé koz tat ni a 
köz pon ti be szer zõ szer ve ze tet a köz pon to sí tott köz be szer -
zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sa so rán, a köz pon to sí tott köz be -
szer zé si el já rá sok alap ján kö tött ke ret meg ál la po dá sok ban, 
ke ret szer zõ dé sek ben és egye di szer zõ dé sek ben ér vé nye sí -
ten dõ, az Euró pai Unió költ ség ve té sé bõl szár ma zó for rást
biz to sí tó szer ve zet irány mu ta tá sa i ban, ille tõ leg az Euró pai 
Unió költ ség ve té sé bõl szár ma zó for rá sok le kö té si, ki fi ze -
té si és el szá mo lá si rend jét sza bá lyo zó elõ írásokban fog lal -
tak ról.”
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2.  §

A Kr. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„28.  § (1) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás 27/B.  §
b) pont ja sze rin ti má so dik ré szé ben az in téz mény az egye -
di köz be szer zé si el já rá sát a (2) vagy a (3) be kez dés sze rint
bo nyo lít hat ja le. Ha a köz be szer zést az Euró pai Unió költ -
ség ve té sé bõl, illetve a 27.  §-ban meg ha tá ro zott for rás ból is 
tá mo gat ják, az in téz mény kö te les a köz be szer zé si el já rást
meg in dí tó fel hí vás ban meg je löl ni a pro jekt re vagy prog -
ram ra vo nat ko zó ada to kat. A köz pon ti be szer zõ szer ve zet
a ke ret meg ál la po dá sok ha tá lya alatt a ke ret meg ál la po dá -
sos el já rás má so dik ré szé ben in dí tott el já rá sok ered mé nyé -
rõl, illetve ered mény te len sé gé rõl, az ilyen mó don meg kö -
tött szer zõ dé sek tel je sí té sé rõl, illetve mó do sí tá sá ról  szóló
tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt az Euró pai Unió
 Hivatalos Ki ad vá nyai Hi va ta la, illetve a Köz be szer zé sek
Ta ná csa út ján az egyes ke ret meg ál la po dá sok ha tá lyá nak
le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül te szi köz zé.

(2) Az in téz mény a ke ret meg ál la po dá sos el já rás má so -
dik ré szé ben a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti hir det mény nél kü li 
tár gya lá sos el já rást al kal maz az zal az el té rés sel, hogy az
el já rás meg kez dé sé rõl nem kell a Köz be szer zé si Döntõ -
bizottságot tá jé koz tat ni. A hir det mény nél kü li tár gya lá sos
el já rás aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé vel kez dõ dik,
ame lyet az in téz mény egy ide jû leg, írás ban kö te les meg -
kül de ni min den ke ret meg ál la po dást kö tött aján lat te võ nek. 
Amennyi ben a ke ret meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré szé ben
a do ku men tá ció le he tõ sé get ad a ke ret meg ál la po dás má so -
dik ré szé ben a bí rá la ti szem pon tok tól való el té rés re, és ezt
a meg kö tött ke ret meg ál la po dás tar tal maz za, az in téz mény
a ke ret meg ál la po dás ban rög zí tet tek sze rint tér het el el já rá -
sa so rán az elsõ rész ben meg ha tá ro zott bí rá la ti szem pont -
tól (rész szem pont tól, súly szám tól, pont szám tól, mód szer -
tõl). Nem kell meg kül de nie köz zé té tel re az el já rás ered mé -
nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl, a szer zõ dé sek tel je sí -
té sé rõl, illetve mó do sí tá sá ról  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó
hir det ményt az Euró pai Unió Hi va ta los Ki ad vá nyai Hi va -
ta lá nak, va la mint a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak.

(3) A ke ret meg ál la po dás ban rög zí tett szer zõ dé ses fel té -
te lek vál to zat la nul ha gyá sa mel lett az in téz mé nyek a ke -
ret meg ál la po dás ter hé re ki bo csá tott meg ren de lés sel sze -
rez he tik be a ki emelt ter mé ke ket. Az in téz mény az ál ta la
be szer zen dõ ter mé kek, illetve szol gál ta tá sok konk rét tár -
gya sze rin ti, a ke ret meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré szé ben
al kal ma zott bí rá la ti szem pont és mód szer alap ján rang so -
rolt, leg ked ve zõbb aján la tot te võ nek küld het meg ren de -
lést. Ha a meg ren de lést a leg ked ve zõbb aján la tot tevõ két
mun ka na pon be lül nem iga zol ja vissza, az in téz mény a
 soron kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ nek küld he ti
meg a meg ren de lést.

(4) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás má so dik ré szé nek le -
zá rá sa ként, az el já rás ered mé nye ként meg kö tött szer zõ -

dés nek a 24.  § (4) be kez dé sé nek a)–c), f), h) pont ja i ban
meg ha tá ro zott adat tar tal mát vagy az el já rás ered mény te -
len sé gé rõl  szóló ér te sí tést az in téz mény a szer zõ dés meg -
kö té sé tõl, va la mint az el já rás ered mény te len sé gé rõl  szóló
dön tés tõl szá mí tott 5 na pon be lül kö te les meg kül de ni a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet nek, az adat tar ta lom meg kül -
dé se a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon elekt ro ni kus
úton is gya ko rol ha tó. Az in téz mény ugyan így kö te les el -
jár ni a szer zõ dés mó do sí tá sa, illetve a szer zõ dés tel je sí té se 
ese tén.”

3.  §

A Kr. 1. szá mú mel lék le te, az or szá go san ki emelt ter mé -
kek jegy zé ke ki egé szül az „Elekt ro ni kus köz igaz ga tás hoz
kap cso ló dó szol gál ta tá sok, esz kö zök” ki emelt ter mék kör -
rel; a Sze mé lyi szá mí tó gép rend sze rek, azok fõbb egy sé gei
és ál ta lá no san hasz nált fel hasz ná lói szoft ver esz kö zei ki -
emelt ter mék kör ki bõ vül az aláb bi ki emelt ter mék kel:
„– Pro jek to rok és vi zu á lis meg je le ní tõk”.

4.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Kr. 1.  § (2) be kez dé sé ben az „egész ség ügy rõl  szóló 

1997. évi XLIV. tör vény ha tá lya alá tar to zó” szö veg rész
he lyé be az „egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 
ha tá lya alá tar to zó” szö veg rész,

b) a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san gya ko -
rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az Elekt ro ni -
kus Köz be szer zé si Rend szer rõl  szóló 167/2004. (V. 25.)
Korm. ren de let 29.  § (3) be kez dé sé nek a „2005. no vem ber
30-án” szö veg ré sze he lyé be a „2006. de cem ber 31-én”
szö veg rész

lép.

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

A Kormány
299/2005. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a központosított illetményszámfejtésrõl  szóló
172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992.
évi XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont -
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já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kormány a köz pon to -
sí tott il let mény szám fej tés rõl  szóló 172/2000. (X. 18.)
Korm. ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sít ja:

1.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a költ ség ve té si szer -
vek nél mun ka vi szony ban, köz al kal ma zot ti, köz szol gá la ti
jog vi szony ban, bí rói jog vi szony ban, igaz ság ügyi al kal ma -
zot ti szol gá la ti jog vi szony ban, ügyész sé gi szol gá la ti jog -
vi szony ban, hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi szony ban, a Ma -
gyar Hon véd ség nél, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ban, va la mint mun ka -
vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ke re té ben fog lal koz -
ta tot tak (a továb biak ban: mun ka vál lalók) sze mé lyi jut ta tá -
sa i nak, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok nak – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don az el lá tot tak pénz be li
jut ta tá sa i nak – el szá mo lá sá ra, mely a köz pon to sí tott il let -
mény szám fej tés ke re té ben va ló sul meg.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl  szóló tör -
vény ál tal meg ha tá ro zott fe je zet rend hez iga zo dó an az
I–VIII. fe je ze tek hez tar to zó szer vek, a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium, a Ma gyar Hon véd ség és a Pol gá ri Nem zet biz -
ton sá gi Szol gá la tok az e ren de let ben fog lalt sza bá lyo kat a
Ma gyar Ál lam kincs tár el nö ké vel kö tött kü lön meg álla po -
dás alap ján al kal maz zák. A Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi
Szol gá la tok, a Ma gyar Hon véd ség, a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium ön ál ló il let mény szám fej tõ he lyet mû köd tet nek.

(3) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó szer vek
mun ka vál la ló i nak sze mé lyi jut ta tá sai szám fej té sét az il let -
mény szám fej tõ he lyek e ren de let sza bá lyai sze rint, kü lön
meg álla po dás alap ján lát ják el.”

2.  §

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

[A köz pon to sí tott il let mény szám fej tés egy sé ges mun ka -
ügyi, ügy vi te li, el já rá si és in for má ci ós rend szer. A kü lön
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ága za ti szak mai sa já tos -
sá go kat figye lembe véve ma gá ban fog lal ja]

„a) a rend sze res, a nem rend sze res, va la mint a kül sõ
sze mé lyi jut ta tá sok szám fej té sé vel és el szá mo lá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat;”

„h) az ön kor mány za tok, az OEP fi nan szí ro zá sú in téz -
mé nyek, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ese té -
ben a jog sza bá lyon, illetve a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény elõ írásai sze rint kö te le zõ en
tel je sí ten dõ mun ka vál la lói egyé ni meg bí zá son ala pu ló le -
vo ná sok ked vez mé nye zet tek ré szé re tör té nõ uta lá sát azok
pénz ügyi fe de ze té nek meg elõ le ge zé se ese tén, illetve a

kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szer vek ré szé re az
uta lás tel je sí té sé hez szük sé ges adat szol gál ta tást,”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Köz pon to sí tott il let mény szám fej tést lát nak el

(a továb biak ban: il let mény szám fej tõ hely):
a) ál ta lá nos ha tás kör rel és ille té kességgel a Ma gyar Ál -

lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai, a fõ vá ros ban és Pest
me gyé ben a Bu da pes ti és Pest me gyei Re gi o ná lis Igaz ga -
tó ság (a továb biak ban együtt: Igaz ga tó ság) az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–g) és l) pont jai
ha tá lya alá tar to zó szer vek szá má ra, ha a b) és c) pont ban
meg ha tá ro zot tak sze rint il let mény szám fej tõ hely nem ke -
rül lét re ho zás ra,

b) a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek mun ka vál la lói il let mé nyé nek szám fej té sét el lá tó il let -
mény szám fej tõ he lyek (a továb biak ban: fe je ze ti il let -
mény szám fej tõ hely), me lyet a fe je zet fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ je je löl ki,

c) az il let mény szám fej té sü ket ön ál ló an el lá tó ön kor -
mány za tok (a továb biak ban: ön kor mány za ti il let mény -
szám fej tõ hely).

(2) Ha az il let mény szám fej tõ hely szám fej té si kö ré be
tar to zó mun ka vál lalók szá ma a fe je ze ti il let mény szám fej -
tõ he lyek ese tén a 10 000 fõt, ön kor mány za ti il let mény -
szám fej tõ he lyek ese tén a 2000 fõt nem éri el, a köz pon to -
sí tott il let mény szám fej tés hez kap cso ló dó adat bá zis üze -
mel te té sét – amennyi ben az il let mény szám fej tõ hely
igény li – a Ma gyar Ál lam kincs tár el nö ke ál tal ki je lölt
Igaz ga tó ság vég zi, illetve ezt meg ha la dó mun ka vál la lói
lét szám ese tén kü lön meg álla po dás alap ján vé gez he ti.

(3) A fe je ze ti il let mény szám fej tõ he lyi fel ada to kat a fe -
je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je és a Ma gyar Ál lam -
kincs tár el nö ke ál tal kö tött meg álla po dás alap ján az Igaz -
ga tó ság is el lát hat ja. A meg ál la po dás ban kell ren del kez ni
a fel adat el lát ás sze mé lyi és tech ni kai fel té te le i rõl.”

4.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A köz pon to sí tott il let mény szám fej tés a Ma gyar

Ál lam kincs tár el nö ke ál tal ren del ke zés re bo csá tott prog -
ram rend szer rel, va la mint kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott adat tar tal mú nyom tat vá nyok hasz ná la tá val tör té nik.”

5.  §

Az R. az aláb bi 6/A.  §-sal egé szül ki:
„6/A.  § (1) A köz pon to sí tott il let mény szám fej tés sel

kap cso la tos fel ada to kat a pénz ügy mi nisz ter, a Ma gyar Ál -
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lam kincs tár és a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv a
(2)–(4) be kez dés ben fog lal tak sze rint lát ja el.

(2) A pénz ügy mi nisz ter gon dos ko dik a köz pon to sí tott
il let mény szám fej tés sel kap cso la tos fel ada tok sza bá lyo zá -
sá ról, fi gye lem mel kí sé ri a vég re haj tás rend jét és fo lya ma -
tát.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár fel ada tai:
a) a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés szak mai irá -

nyí tá sa,
b) a köz pon ti lét szám- és bér gaz dál ko dá si, va la mint

sta tisz ti kai in for má ci ós rend szer mû köd te té se,
c) a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés hez szük sé ges

nyom tat vá nyok és a szá mí tó gé pes prog ram rend szer biz to -
sí tá sa, az il let mény szám fej tõ he lyek és a hoz zá juk tar to zó
költ ség ve té si szer vek nyil ván tar tá sa.

(4) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv fel ada tai:
a) ki ala kít ja az il let mény szám fej tõ hely mun ka ügyi,

ügy vi te li, el já rá si és in for má ci ós rend jét, fel ügye li annak
mû kö dé sét,

b) biz to sít ja az il let mény szám fej tõ hely ré szé re a fel -
adat el lá tás hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket,

c) a Ma gyar Ál lam kincs tárt a vál to zás nap já tól szá mí -
tott 8 mun ka na pon be lül ér te sí ti, ha a fel ügye le te alá tar to -
zó költ ség ve té si szerv il let mény szám fej té si he lye meg vál -
to zik.”

6.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A köz pon to sí tott il let mény szám fej tõ hely fel -

ada tai:
a) a köz pon to sí tott il let mény szám fej té si kör be tar to zó

jut ta tá sok ra vo nat ko zó alap bi zony la tok ala ki, tar tal mi el -
len õr zé se, ada ta i nak fel dol go zá sa, szám fej té se,

b) a net tó já ran dó sá gok, köz ter hek meg ál la pí tá sa, a lét -
szám, bér, tár sa da lom biz to sí tá si, ma gán-nyug díj pénz tá ri,
sze mé lyi jö ve de lem adóz ta tá si és egyéb in for má ció szol -
gál ta tá si fel ada tok el lá tá sa,

c) a fi ze té si jegy zék el ké szí té se, a net tó já ran dó sá gok
át uta lá sá hoz szük sé ges adat ál lo má nyok elõ ál lí tá sa a mun -
ka vál lalók bank szám lá já ra tör té nõ uta lás hoz,

d) a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ál la pí tá sá val és el szá -
mo lá sá val kap cso la tos mun kál ta tói fel ada tok el lá tá sa,

e) a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés re ala po zott tár -
sa da lom biz to sí tá si, csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ he lyi fel ada -
tok el lá tá sa, ada tok szol gál ta tá sa az egész ség biz to sí tás
pénz be li el lá tá sa i nak, illetve a csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok
el szá mo lá sá hoz,

f) a szám fej tett já ran dó sá gok ról a köny ve lé si ada tok
fel adá sa egy sé ges adat for má ban az in téz mé nyi gaz dál ko -
dá si-szám vi te li rend szer szá má ra, net tó fi nan szí ro zás ese -
tén a szük sé ges in for má ci ók biz to sí tá sa,

g) a köz pon ti lét szám- és bér gaz dál ko dá si, va la mint
mun ka ügyi sta tisz ti kai in for má ci ós rend szer mû kö dé sé hez 

szük sé ges, el len õr zött, sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó 
adat ál lo má nyok át adá sa a Ma gyar Ál lam kincs tár szá má ra.

(2) A költ ség ve té si szerv fel ada tai:
a) el ké szí ti a rend sze res és nem rend sze res sze mé lyi

jut ta tá sok il let mény szám fej té si alap bi zony la ta it az elõ írt
adat tar ta lom mal, és azt el jut tat ja az il let mény szám fej tõ
hely ré szé re,

b) szám fej ti a hely ben ki fi ze tett nem rend sze res és kül -
sõ sze mé lyi jut ta tá so kat, és er rõl adat szol gál ta tást tel je sít
az il let mény szám fej tõ hely felé,

c) to váb bít ja az il let mény szám fej tõ hely tár sa da lom -
biz to sí tá si és csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ he lyi fel ada tai el lá -
tá sá hoz szük sé ges ira to kat és ada to kat,

d) gon dos ko dik a net tó já ran dó sá gok és a le vo ná sok át -
uta lá sá ról, a köz ter hek be fi ze té sé rõl és be val lá sá ról, ma -
gán-nyug díj pénz tá ri tag díj át uta lá sá ról és be val lá sá ról, az
egész ség biz to sí tás pénz be li el lá tá sai, illetve a csa lád tá mo -
ga tá si el lá tá sok el szá mo lá sá ról. A net tó fi nan szí ro zás kö -
ré be tar to zó szer vek ezen te vé keny sé gü ket kü lön jog sza -
bá lyok sze rint lát ják el.”

7.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A köz pon to sí tott il let mény szám fej té si kör be

tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szer vek, va la mint a he lyi
ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek mun ka ügyi sta tisz ti -
kai és egyéb jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá -
sa it – a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény, a vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 170/1993. (XII. 3.) Korm. ren de -
let, va la mint a be szá mo lá si idõ szak ra vo nat ko zó Or szá gos
Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ra mot jó vá ha gyó kor mány -
ren de let alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár köz pon ti lag tel -
je sí ti.

(2) A 2.  § (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó szer vek a
Kincs tár szá má ra kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
adat tar ta lom mal a köz pon ti mun ka ügyi és sta tisz ti kai in -
for má ci ós rend szer hez ada tot szol gál tat nak.

(3) Az il let mény szám fej tõ hely az ál ta la tel je sí tett adat -
szol gál ta tá so kat a köz pon ti költ ség ve té si szer vek, va la -
mint a he lyi ön kor mány za ti szer vek ré szé re tá jé koz ta tás
cél já ból – tel jes adat tar ta lom mal – elekt ro ni kus úton meg -
kül di.”

8.  §

Az R. az aláb bi 10/A.  §-sal egé szül ki:
„10/A.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) já ran dó ság: a jog vi szony ra vo nat ko zó jog sza bály, a

fe lek meg ál la po dá sa, illetve a mun kál ta tó ren del ke zé se
alap ján járó mun ka bér, egyéb jut ta tás és költ ség té rí tés,

b) net tó já ran dó ság: az el szá molt já ran dó ság le vo ná -
sok kal csök ken tett össze ge,
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c) költ ség ve té si szerv: az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
12.  §-ában meg ha tá ro zott szerv.”

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
 (2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 5.  §-a, 11.  §-ának (2)–(4) be kez dé se, va la mint
az R. mel lék le te.
 (3) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je a fel -
ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek ese tén a ren de let 
hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül a 4.  §-ban fog lal -
tak nak meg fele lõen fe lül vizs gál ja, illetve ki je lö li az il let -
mény szám fej tõ he lye ket, amely rõl egy ide jû leg a Ma gyar
Ál lam kincs tár el nö két tá jé koz tat ja.
 (4) A köz pon to sí tott il let mény szám fej tés al kal ma zá sá ra 
kö te le zett fe je ze ti il let mény szám fej tõ he lyek az R.
4.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti mû -
kö dé sét leg ké sõbb 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell biz to sí ta ni.
 (5) Az ön kor mány za ti il let mény szám fej tõ he lyek az R.
sza bá lyai sze rin ti mû kö dést 2008. ja nu ár 1-jé tõl biz to sít -
ják.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
300/2005. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

az ûrkutatással és ûrtevékenységgel kapcsolatos
kormányzati feladatokról

1.  §

Az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel (a továb biak ban a
ket tõ együtt: ûr ku ta tás) kap cso la tos kor mány za ti fel ada to -
kat az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) az e ren de let ben, va la mint az in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
141/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.) fog lal tak sze rint lát ja el.

2.  §

(1) A Ma gyar Ûr ku ta tá si Ta nács (a továb biak ban:
MÛT) a mi nisz ter ûr ku ta tás sal kap cso la tos fel ada ta i nak
el lá tá sá ban köz re mû kö dõ vé le mé nye zõ tes tü let. A MÛT
el nö ke a mi nisz ter vagy az ál ta la ki je lölt sze mély.
 (2) A MÛT tag jai: a bel ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi
mi nisz ter, az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter,
az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter, a kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter, a kül ügy mi nisz ter, az ok ta tá si mi -
nisz ter, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
mi nisz ter ál tal, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke
ál tal, va la mint a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 
el nö ke ál tal ki je lölt egy-egy sze mély, to váb bá a MÛT el -
nö ke ál tal fel kért, az ûr ku ta tás te rén ki emel ke dõ ered mé -
nye ket el ért öt szak ér tõ.
 (3) A MÛT ülé sét az el nök szük ség sze rint hív ja össze.
Az ülés elõ ké szí té sét a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da (a továb -
biak ban: MÛI) lát ja el.
 (4) A MÛT ügy rend jét maga ál la pít ja meg, és azt a mi -
nisz ter hagy ja jóvá.

3.  §

(1) A mi nisz ter ûr ku ta tás sal kap cso la tos fel ada ta i nak el -
lá tá sá ban a MÛI az In for ma ti kai és Hír köz lé si Miniszté -
rium ön ál ló szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dik köz re. A
MÛI fel ada ta az ûr ku ta tás te rén:

a) a fel me rü lõ kor mány za ti fel ada tok tel je sí té se;
b) a ha zai ku ta tás-fej lesz té si mun kák és az ezek bõl lét -

re jö võ ered mé nyek hasz no sí tá sa;
c) va la mint a ha zai és a nem zet kö zi együtt mû kö dés

 koordinálása.
 (2) A MÛI fel ada ta kü lö nö sen:

a) ûr ku ta tá si fõ irá nyok és prog ra mok ki dol go zá sa;
b) pá lyá za ti rend szer lét re ho zá sa és mû köd te té se;
c) a Kormány szá má ra elem zé sek, je len té sek ké szí té se;
d) az ûr ku ta tás ered mé nye i nek al kal ma zás ba vi te lé hez

se gít ség nyúj tá sa;
e) az ûr ku ta tá si te vé keny ség foly ta tá sá ra lét re ho zott

K+F inf ra struk tú ra (szá mí tó gé pes há ló zat, adat bank, spe -
ci á lis ku ta tó esz kö zök stb.) szük ség sze rin ti fenn tar tá sa és
a K+F há ló za tok mû köd te té se;

f) fel ha tal ma zás alap ján gon dos ko dás Ma gyar or szág
kép vi se le té rõl az ENSZ Vi lág ûr Bi zott sá gá ban és al bi zott -
sá ga i ban;

g) az Euró pai Ûr ügy nök ség nél (a továb biak ban: ESA)
való kép vi se let el lá tá sa, ha zánk ESA tag sá gá nak elõ ké szí -
té sé bõl adó dó fel ada tok el vég zé se, a szük sé ges ipar i hát tér 
fel tá rá sa, ESA csat la ko zá sunk után a szük sé ges kép vi se let
el lá tá sa;
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h) az euró pai in teg rá ci ó ból adó dó ûr ku ta tá si és ûr po li -
ti kai fel ada tok ko or di ná lá sa.
 (3) A MÛI élén igaz ga tó áll. Az igaz ga tót a mi nisz ter
ne ve zi ki és men ti fel.

4.  §

A MÛI igaz ga tó ja a szak ma el is mert kép vi se lõ i bõl Ûr -
ku ta tá si Tu do má nyos Ta ná csot (a továb biak ban: ÛTT)
hoz lét re. Az ÛTT az Iro da szak mai fel ada tai te kin te té ben
ja vas la tot tesz, vé le ményt nyil vá nít, és dön té se ket ké szít
elõ. Az ÛTT el nö két a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2005. de cem ber 31-én lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da lét re ho zá sá -
ról  szóló 3/1992. (I. 6.) Korm. ren de let, a Ma gyar Ûr ku ta -
tá si Iro da lét re ho zá sá ról  szóló 3/1992. (I. 6.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 190/2002. (IX. 4.) Korm. ren de let,
va la mint az R. 4.  §-a (5) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyát
vesz ti.
 (2) A Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da lét re ho zá sá ról  szóló
3/1992. (I. 6.) Korm. ren de let ál tal lét re ho zott Ma gyar Ûr -
ku ta tá si Iro da jog utód ja az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té rium.

6.  §

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

[(1) A mi nisz ter fel ada ta]
„a) az in for má ci ós tár sa da lom mal, va la mint az ûr te vé -

keny ség gel össze füg gõ egy sé ges és át fo gó kor mány za ti
stra té gia ki dol go zá sa,”

7.  §

(1) Az R. 6.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A miniszter informatikával, hírközléssel
és az ûrkutatás irányításával kapcsolatos kiemelt

feladatai”

(2) Az R. a kö vet ke zõ 6/B.  §-sal egé szül ki:
„6/B.  § A mi nisz ter az ûr ku ta tás irá nyí tá sa te rü le tén
a) el lát ja az ûr ku ta tá si tár gyú két- és sok ol da lú nem zet -

kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos, to váb bá az euró pai
 integrációból adó dó ûr ku ta tá si és ûr po li ti kai prog ram-elõ -
ké szí té si és har mo ni zá ci ós fel ada to kat, kü lön fel ha tal ma -
zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a nem zet kö zi szerveze -
tekben,

b) ki dol goz za az ûr ku ta tá si fõ irá nyo kat és prog ra mo kat,

c) el lát ja a sza bá lyo zás ból és a szab vá nyo sí tás ból adó -
dó fel ada to kat,

d) a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pá lyá za ti rend -
szert hoz lét re és mû köd tet,

e) ki ne ve zi és fel men ti a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da igaz -
ga tó ját,

f) biz to sít ja az Ûr ku ta tá si Tu do má nyos Ta nács mû kö -
dé sé nek fel té te le it.”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
305/2005. (XII. 25.) Korm.

r e n d e l e t e

a közérdekû adatok elektronikus közzétételére,
 az egységes közadatkeresõ rendszerre,

 valamint a központi jegyzék adattartalmára, 
az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról
 szóló 2005. évi XC. tör vény (a továb biak ban: Eitv.)
22.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) sa ját hon la pon köz zé te võ: az az adat fe le lõs, aki az

Eitv. 3.  §-ának (1) be kez dé se vagy a sa ját dön té se alap ján a 
köz ér de kû ada to kat kü lön adat köz lõ köz re mû kö dé se nél -
kül te szi köz zé;

b) he lyes bí tés: a pon tat lan vagy té ves köz ér de kû ada -
tok he lyet te sí té se (ja ví tá sa).

(2) Amennyi ben a köz zé té tel re kö te le zett szerv köz zé té -
te li kö te le zett sé gé nek a szer vek tár su lá sai ál tal kö zö sen
mû köd te tett, illetve a fel ügye le tü ket, szak mai irá nyí tá su -
kat vagy mû kö dé sük kel kap cso la tos ko or di ná ci ót el lá tó
szer vek ál tal fenn tar tott hon la pon tör té nõ köz zé té tel lel
tesz ele get, az adat fe le lõs és az adat köz lõ kö zöt ti fel adat -
meg osz tást a kö zöt tük lét re jött meg álla po dás, illetve az
ága zat fel ügye le té vel, szak mai irá nyí tá sá val, mû kö dé sé -
nek ko or di ná lá sá val meg bí zott szerv uta sí tá sa az e ren de -
let ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött sza bá lyoz za.

(3) A sa ját hon la pon köz zé te võ re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell meg fele lõen al kal maz ni arra a szerv re is, amely a
köz zé té tel nek a 12.  §-ban fog lal tak sze rint, a köz pon ti
hon lap út ján tesz ele get.
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(4) E ren de let köz ér de kû ada tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it a köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok ra is meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

A közzététel szervezési és ügyviteli feltételei

2.  §

(1) Az adat fe le lõs gon dos ko dik a köz zé té tel re ke rü lõ
köz ér de kû ada tok pon tos sá gá ról, szak sze rû sé gé rõl és idõ -
sze rû sé gé rõl.

(2) A sa ját hon la pon köz zé te võ, illetve – az adat fe le lõs -
sel együtt mû köd ve – az adat köz lõ

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött
ki ala kít ja a hon lap adat struk tú rá ját, tar tal mát és for má ját,

b) fo lya ma to san gon dos ko dik ar ról, hogy a hon la pon
va la mennyi, az ál ta lá nos, kü lö nös és egye di köz zé té te li
lis ták sze rint kö te le zõ en köz zé te en dõ köz ér de kû adat el ér -
he tõ le gyen.

(3) Az adat köz lõ biz to sít ja, hogy az el ér he tõ vé tett köz -
ér de kû ada tok meg egyez ze nek az adat fe le lõs ál tal köz zé -
té tel vé gett át adott köz ér de kû ada tok kal (a köz zé tett köz -
ér de kû ada tok hi te les sé gé nek biz to sí tá sa).

3.  §

(1) A sa ját hon la pon köz zé te võ, a nem sa ját hon la pon
köz zé te võ adat fe le lõs és az adat köz lõ köz zé té te li kö te le -
zett sé ge tel je sí té sé nek szer ve ze ten be lü li rész le tes sza bá -
lya it – az Eitv. és e ren de let ke re tei kö zött – köz zé té te li
sza bály zat ban ha tá roz za meg. A nem sa ját hon la pon köz -
zé te võ adat fe le lõs a köz re mû kö dõ adat köz lõ vel együtt kö -
zös köz zé té te li sza bály za tot is lét re hoz hat.

(2) A köz zé té te li sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni:
a) a köz zé té tel lel, he lyes bí tés sel, fris sí tés sel és el tá vo -

lí tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá nak rész le tes rend jét;
b) az a) pont sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt mun -

ka kö rö ket, a mun ka kö rök kö zöt ti együtt mû kö dés rend jét.

4.  §

A köz fel ada tot el lá tó szerv kö te les a köz zé té te li sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé ge út ján fo lya -
mat ba épít ve vizs gál ni az Eitv. vég re haj tá sá val össze füg -
gõ kö te le zett sé gek tel je sí té sét, amely nek ered mé nyé rõl
éven te leg alább egy al ka lom mal át fo gó je len tést kell ké -
szí te ni a szerv ve ze tõ je ré szé re.

A honlap kialakítása, fellelhetõsége és mûködtetése

5.  §

(1) A köz zé té tel re szol gá ló hon lap el ér he tet len sé gét
oko zó bár mely üzem za var ese tén a sa ját hon la pon köz zé -
te võ, illetve az adat köz lõ kö te les mun ka idõ ben az üzem za -
var el há rí tá sát ha la dék ta la nul meg kez de ni.

(2) A köz zé té tel re szol gá ló hon la pot úgy kell ki ala kí ta -
ni, hogy az a szé les kör ben el ter jedt, va la mint a va kok és
gyen gén lá tók ál tal szé les kör ben hasz nált esz kö zök kel is
ol vas ha tó le gyen.

(3) Ahol a köz zé té te li lis ta ide gen nyel ven való köz zé té -
telt ír elõ, a köz ér de kû ada tot az adott nyel ven is köz zé kell 
ten ni.

(4) A sa ját hon la pon köz zé te võ, illetve az adat köz lõ a
hon la pon az egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer re mu ta tó hi -
vat ko zást kö te les el he lyez ni.

6.  §

(1) A köz zé tett ada to kat vé de ni kell a jo go su lat lan meg -
vál toz ta tás, tör lés, meg sem mi sü lés és sé rü lés ellen.

(2) Amennyi ben az ada tok is mé telt elõ ál lí tá sa és köz zé -
té te le más mó don nem, vagy csak arány ta lan költ sé gek kel
len ne biz to sít ha tó, a jo go su lat lan meg vál toz ta tás, tör lés,
meg sem mi sü lés vagy sé rü lés ese té re a köz zé tett ada tok ról
biz ton sá gi má so la tot kell ké szí te ni. Meg sem mi sü lés, sé rü -
lés vagy jo go su lat lan meg vál toz ta tás, tör lés ese tén az adat -
fe le lõs kö te les együtt mû köd ni az adat köz lõ vel a hely re ál -
lí tás ban, és az ada to kat szük ség ese tén újra át ad ni.

Közzététel, helyesbítés, frissítés és eltávolítás

7.  §

(1) A sa ját hon la pon köz zé te võ nek, illetve az adat köz -
lõ nek az adat köz zé té te lé vel, he lyes bí té sé vel, fris sí té sé vel
vagy el tá vo lí tá sá val kap cso lat ban nap lóz nia kell az ese -
mény be kö vet kez té nek dá tu mát és idõ pont ját, va la mint az
ese mény ki vál tá sá ban köz re mû kö dõ fel hasz ná ló ne vét.

(2) A nap ló zott adat ál lo mányt vé de ni kell a meg sem mi -
sí tés tõl, az il le ték te len sze mély ál ta li mó do sí tás tól, az
egyes be jegy zé sek tör lé sé tõl vagy a be jegy zé sek sor rend -
jé nek meg vál toz ta tá sá tól, illetve biz to sí ta ni kell, hogy a
napló tar tal má hoz csak arra fel jo go sí tott sze mé lyek fér -
hes se nek hoz zá. A nap ló ról rend sze re sen biz ton sá gi má so -
la tot kell ké szí te ni.

8.  §

(1) A köz zé te en dõ köz ér de kû ada to kat az adat fe le lõs
– ha az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti meg álla po dás vagy uta -
sí tás el té rõ en nem ren del ke zik – elekt ro ni kus úton vagy
elekt ro ni kus adat hor do zón jut tat ja el az adat köz lõ höz.

(2) Az adat köz lõ az adat fe le lõs tõl ka pott ada to kat az
adat fe le lõs és a köz zé té tel ide jé nek meg je lö lé sé vel köz zé -
te szi. Az adat fe le lõs kö te les az el jut ta tott és a köz zé tett
ada tok egye zõ sé gét el len õriz ni.
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9.  §

(1) Az adat fe le lõs a köz zé tett ada tok pon tos sá gát, idõ -
sze rû sé gét és ér tel mez he tõ sé gét fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé ri.

(2) Az adat köz lõ kö te les a köz zé té tel re át adott köz ér de -
kû ada to kat a (3) be kez dés ben fog lalt szem pon tok sze rint
meg vizs gál ni. A köz zé té tel vé gett át adott köz ér de kû ada -
tok (3) be kez dés ben fog lal ta kon kí vü li ok ból szük sé ges sé
váló he lyes bí té se ese tén az adat köz lõ er rõl ér te sít he ti az
adat fe le lõst, de az át adott köz ér de kû ada to kat ilyen szem -
pon tok sze rint nem kö te les vizs gál ni.

(3) Az adat köz lõ az adat fe le lõs egy ide jû ér te sí té sé vel
vissza uta sít hat ja az át vett köz ér de kû ada tok köz zé té te lét,
ha azok a köz zé té tel re for mai okok ból nem al kal ma sak (az
elõ írt, a köz zé té te li sza bály zat ban meg ha tá ro zott vagy
meg ál la po dott for má tum sze rin ti kö ve tel mé nyek nek nem
fe lel nek meg).

(4) A köz zé tett köz ér de kû ada tok pon tat lan ná, té ves sé
vagy idõ sze rût len né vá lá sa ese tén, illetve ilyen köz ér de kû
ada tok fel tá rá sa ese tén az adat fe le lõs ál lít ja elõ a he lyes bí -
tett vagy fris sí tett köz ér de kû ada to kat tar tal ma zó, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz zé té te li egy sé ge ket, és
azo kat köz zé té tel vé gett át ad ja az adat köz lõ nek.

(5) Amennyi ben a köz zé té te li lis ta az adat elõ zõ ál la po -
tá nak ar chí vum ban tar tá sát írja elõ, az adat fris sí té se ese -
tén annak el ér he tõ vé té te le a meg õr zé si idõ el tel té ig nem
szün tet he tõ meg, és az adat mel lett fel kell tün tet ni az adat -
vál to zás (fris sí tés) té nyét és ide jét, az új ál la pot fel lel he tõ -
sé gét, va la mint fel tû nõ mó don azt, hogy az ar chí vum ban
el ér he tõ adat nem idõ sze rû. Té ves vagy pon tat lan ada tok
he lyes bí té se ese tén a té ves vagy pon tat lan adat nem te he tõ
el ér he tõ vé sem a hon la pon, sem az egy sé ges köz adat ke re -
sõ rend szer szá má ra.

(6) A fris sí tett adat új ál la po ta mel lett fel kell tün tet ni a
fris sí tés té nyét és ide jét, illetve az adat elõ zõ ál la po tá nak
ar chív ál lo mány ban való el ér he tõ sé gét.

(7) A 9.  § (2)–(4) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gek
egy más kö zöt ti meg osz tá sát az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti
meg álla po dás vagy uta sí tás el té rõ en ren dez he ti.

10.  §

(1) Ha nem sa ját hon la pon köz zé tett ada tot kell el tá vo lí -
ta ni, az adat fe le lõs ezt a 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mó don jel zi az adat köz lõ nek, aki az adat fe le lõs ál tal
meg je lölt idõ pont ban, en nek hi á nyá ban ha la dék ta la nul in -
téz ke dik az adat el tá vo lí tá sá ról. Ha az adat el tá vo lí tá sa va -
la mely el já rás ban ho zott ha laszt ha tat lan in téz ke dés vég re -
haj tá sa vé gett vá lik szük sé ges sé, és a ha laszt ha tat lan in téz -
ke dést az adat köz lõ nek kéz be sí tik, az el tá vo lí tás ról az
adat köz lõ ha la dék ta la nul gon dos ko dik, és egy ide jû leg ér -
te sí ti az adat fe le lõst.

(2) A köz zé té te li lis ta ál tal elõ írt meg õr zé si kö te le zett -
ség le jár ta kor a sa ját hon la pon köz zé te võ, illetve az adat fe -
le lõs a köz zé tett, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz -
zé té te li egy sé ge ket át vé tel re fel ajánl ja az Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár és a Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár
ré szé re.

A szerv megszûnése

11.  §

(1) A sa ját hon la pon köz zé te võ, az adat fe le lõs, va la mint 
az adat köz lõ meg szû né se ese tén a köz zé té tel lel kap cso la -
tos kö te le zett sé gek a szerv jog utód já ra száll nak át. A jog -
utód a hon la pon meg je lö li a jog elõd meg szû né sé nek té -
nyét és jog alap ját, több jog utód ese tén a jog utód ál tal köz -
zé te en dõ köz ér de kû ada tok kö rét is. Az ada to kat a köz zé -
té te li lis tá ban vagy más jog sza bály ban meg ha tá ro zott
meg õr zé si idõ vé gé ig a hon lap ról nem tá vo lít ja el.

(2) Az adat fe le lõs meg szû né se ese tén a jog utód ja a 9.  §
meg fe le lõ al kal ma zá sá val gon dos ko dik a meg szû nés sel
kap cso la tos mó do sí tá sok adat fe le lõs re há ru ló fel ada ta i ról.
Az adat köz lõ meg szû né se ese tén a jog utód fel ve szi a kap -
cso la tot az adat fe le lõs sel az együtt mû kö dé sük rend jé ben
szük sé ges sé váló eset le ges vál toz ta tá sok egyez te té se cél -
já ból.

(3) A sa ját hon la pon köz zé te võ vagy az adat fe le lõs jog -
utód nél kül tör té nõ meg szû né se ese tén a köz zé tett köz zé -
té te li egy sé ge ket át vé tel re fel ajánl ja az Or szá gos Szé ché -
nyi Könyv tár és a Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár ré -
szé re.

Közzététel a központi honlapon

12.  §

(1) A köz zé té te li kö te le zett ség tel je sí té sé nek biz to sí tá sa 
ér de ké ben az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) az Eitv. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott köz pon ti hon la pot (a továb biak ban: köz -
pon ti hon lap) hoz lét re.

(2) A köz pon ti hon lap elekt ro ni kus úton egy sé ges fe lü -
le ten biz to sít ja a köz ér de kû ada tok köz zé té te lét, le he tõ sé -
get nyújt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz zé té te li
egy sé gek re vo nat ko zó le író ada tok el ké szí té sé re, va la mint 
fo lya ma tos el ér he tõ vé té te lé re.

(3) A mi nisz ter a köz pon ti hon la pon a köz pon ti elekt ro -
ni kus jegy zék re és az egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer re
mu ta tó hi vat ko zást he lyez el.

(4) A mi nisz ter biz to sít ja a hon lap fo lya ma tos el ér he tõ -
sé gét, az üzem za var ha la dék ta lan el há rí tá sát, to váb bá el -
lát ja a 7.  §-ban fog lalt fel ada to kat.
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Az egységes közadatkeresõ rendszerrel, a központi
elektronikus jegyzékkel, valamint az adatintegrációval

kapcsolatos részletes szabályok

13.  §

(1) Az adat fe le lõs az egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer és
a köz pon ti elekt ro ni kus jegy zék tel jes kö rû sé gé nek biz to sí -
tá sa cél já ból be je len ti a mi nisz ter nek a kö vet ke zõ ada to kat:

a) az adat fe le lõs neve és szék he lye, az adat fe le lõs sel
való kap cso lat tar tás ada tai (el ér he tõ ség);

b) a szerv nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy
ba) az Eitv. 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti szerv nek,
bb) me gyei ön kor mány zat vagy 50 000-nél na gyobb

 lakónépességû vá ros nak, illetve
bc) egyéb he lyi ön kor mány za tok, vagy a ba) és

bb) pont ban nem ne ve sí tett, he lyi ön kor mány zat nak nem
mi nõ sü lõ egyéb köz fel ada tot el lá tó szerv nek
mi nõ sül-e.

(2) Ha az adat fe le lõs köz zé té te li kö te le zett sé gé nek
adat köz lõ út ján tesz ele get, az adat köz lõ nek az (1) be kez -
dés a) pont já ban fog lalt ada ta it is be je len ti a mi nisz ter nek
nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból.

(3) A be je len tés alap ján a mi nisz ter az adat fe le lõst nyil -
ván tar tás ba ve szi, és meg kül di szá má ra az egy sé ges köz -
adat ke re sõ rend szer hez és a köz pon ti elekt ro ni kus jegy -
zék hez való csat la ko zás hoz szük sé ges hoz zá fé ré si azo no -
sí tót. Ha az adat fe le lõs kéri, a hoz zá fé ré si azo no sí tót a mi -
nisz ter az adat köz lõ szá má ra kül di meg.

(4) Az adat fe le lõs vagy jog utód ja a mi nisz tert tá jé koz tat -
ja az (1) be kez dés ben fog lalt ada ta i nak meg vál to zá sá ról,
be le ért ve az adat fe le lõs meg szû né sét vagy át ala ku lá sát is.

(5) A be je len tés vagy a vál to zás be je len té sé nek el mu lasz -
tá sa ese tén az adat fe le lõs az Eitv.-ben fog lal tak sze rint fe le l.

14.  §

(1) Az adat fe le lõs elõ ál lít ja a köz zé tett ada to kat össze -
fog la ló, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz zé té te li
egy sé gek re vo nat ko zó, a mel lék let ben meg ha tá ro zott le író
ada to kat.

(2) A sa ját hon la pon köz zé te võ az (1) be kez dés sze rin ti
le író ada to kat rend sze re sen fris sí ti, a nem sa ját hon la pon
köz zé te võ adat fe le lõs pe dig to váb bít ja a fris sí tett le író
ada to kat az adat köz lõ szá má ra.

(3) A mi nisz ter a le író ada tok el ér he tõ sé gét biz to sí tó al -
kal ma zást, annak rész le tes mû sza ki és te le pí té si le írá sá val
együtt a sa ját hon la pon köz zé te võ, illetve az adat köz lõ
ren del ke zé sé re bo csát hat ja. A ren del ke zé sé re bo csá tott al -
kal ma zás sa ját in for ma ti kai rend sze ré vel való össze kap -
cso lá sá ról a sa ját hon la pon köz zé te võ vagy az adat köz lõ a
mi nisz ter ál tal meg adott le írás ban fog lal tak figye lembe -
véte lével maga gon dos ko dik.

(4) A mi nisz ter a sa ját hon la pon köz zé te võ és az adat -
köz lõ ren del ke zé sé re bo csát ja az al kal ma zás és az egy sé -
ges köz adat ke re sõ rend szer, illetve a köz pon ti elekt ro ni -

kus jegy zék kö zöt ti adat cse rét biz to sí tó, a le író ada tok ra
vo nat ko zó for mai és tar tal mi elõ írásokat.

(5) A sa ját hon la pon köz zé te võ és az adat köz lõ a ren del -
ke zé sé re álló le író ada to kat a (3) be kez dés ben fog lal tak
sze rint, elekt ro ni kus úton fo lya ma to san el ér he tõ vé te szi a
mi nisz ter szá má ra.

15.  §

(1) A mi nisz ter szá má ra a 14.  § sze rint el ér he tõ vé tett le -
író ada to kat össze gyûj ti, és azo kat a nyil vá nos ság szá má ra
hoz zá fér he tõ vé te szi

a) a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott hon la pon a köz pon ti
elekt ro ni kus jegy zék ré sze ként, to váb bá

b) a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott hon la pon az egy sé -
ges köz pon ti adat ke re sõ rend szer ál tal biz to sí tott ke re sõ -
szol gál ta tás út ján.

(2) A kor mány za ti por tá lon a köz pon ti elekt ro ni kus
jegy zék re, va la mint az egy sé ges köz pon ti adat ke re sõ rend -
szer re mu ta tó hi vat ko zást kell el he lyez ni.

16.  §

(1) Ha a köz zé tett köz ér de kû ada tok meg vál toz nak és ez 
érin ti a köz zé tett köz ér de kû ada to kat tar tal ma zó le író ada -
to kat, a sa ját hon la pon köz zé te võ, illetve az adat fe le lõs a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz zé té te li egy sé gek -
re vo nat ko zó le író ada to kat kö te les a köz zé té te li lis tá ban
meg ha tá ro zott meg õr zé si idõ alatt, a 8–9.  §-ban fog lal tak
meg fe le lõ al kal ma zá sá val kar ban tar ta ni, így kü lö nö sen az
új on nan köz zé tett köz zé té te li egy ség re vo nat ko zó új le író
ada to kat lét re hoz ni, az ere de ti (vál to zás elõt ti) köz zé té te li
egy ség ben az új köz zé té te li egy ség el ér he tõ sé gé re utal ni, a
pon tat lan, té ves vagy idõ sze rût len le író ada tot he lyes bí te ni.

(2) Az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti meg álla po dás vagy
uta sí tás az adat fe le lõs nek és az adat köz lõ nek a 13.  §
(1) be kez dé sé ben, a 14.  § (1), (2) és (5) be kez dé sé ben,
 valamint az e § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gei
egy más kö zöt ti meg osz tá sát az e ren de let ben fog lal tak tól
el té rõ en is ren dez he ti.

Ha tály ba lé pés

17.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek -
kel – 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a me gyei ön kor mány za tok
és az 50 000-nél na gyobb la kó né pes sé gû vá ro sok vo nat ko -
zá sá ban 2007. ja nu ár 1-jé tõl, az egyéb he lyi ön kor mány za -
tok, to váb bá az egyéb köz fel ada tot el lá tó szer vek vo nat ko -
zá sá ban leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Melléklet a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok

I. A mel lék let több, a köz zé té te li egy sé get le író ada to kat meg ha tá ro zó kész le tet (sé mát) is meg ha tá roz, ame lyek kö zül
az adat fe le lõs, illetve az adat köz lõ a köz zé té te li egy ség tar tal má tól füg gõ en vá laszt.

II. Az Or szág gyû lés Hi va ta la ál tal az Eitv. 11.  §-a sze rin ti köz zé té te li egy sé gek re vo nat ko zó le író ada tok

Me ta adat-elem Mi nõ sí tõ Tar ta lom, meg ha tá ro zás Ma gya rá zat Kö te le zõ
Elõ for -

dul

Cím – A köz zé té te li egy ség címe Az iro mány címe Kö te le zõ 1

Lét re ho zó – Az adat fe le lõs szerv neve Kö te le zõ 1

Be nyúj tó A köz zé té te li egy ség be nyúj -
tó ja

Az iro mányt be nyúj tó tí pu sá nak meg ha tá ro -
zá sa (pl. kormány, kép vi se lõ).

Kö te le zõ n

Ki adó – Az adat köz lõ szerv neve Kö te le zõ 1

Tí pus – A köz zé té te li egy ség tí pu sa Vá lasz tás a DC sze rint mrgha tá ro zott ka te -
gó ri ák kö zül.

Vá laszt ha tó 1

For má tum – A köz zé té te li egy ség for má -
tu ma

Az iro mány fi zi kai meg je le né sé nek for má ja. Vá laszt ha tó 1

For rás – A köz zé té te li egy ség egy ér -
tel mû el ér he tõ sé gét biz to sí tó
URL

Az az URL cím, ame lyen az iro mány elér -
hetõ.

Kö te le zõ 1

Tárgy Kulcs sza vak A köz zé té te li egy ség tar tal -
mát le író ál ta lá nos ki fe je zé -
sek

Vá laszt ha tó n

Iro mány tí pu -
sa

A köz zé té te li egy ség tí pu sát
le író ki fe je zé sek

Az iro mány tí pu sá nak meg ha tá ro zá sa
(pl. tör vényjavaslat, OGY ha tá ro zat).

Kö te le zõ 1

Ál la pot A köz zé té te li egy ség tár gya -
lá si ál la po ta

Az iro mány fõ ál la po tá nak meg ha tá ro zá sa
(pl. fo lya mat ban, ki hir de tés elõtt, le zárt).

Vá laszt ha tó 1

Ered mény A köz zé té te li egy ség tár gya -
lá si ered mé nye

Uta lás az iro mány tár gya lá si sza ka szá nak
ered mé nyé re (el fo gad va, el uta sít va).

Vá laszt ha tó 1

Ki hir de té si
szám

A köz zé té te li egy ség hez kap -
cso ló dó vég le ges do ku men -
tum szá ma

Az ki hir de tés re ke rü lõ jog sza bály szá ma. Vá laszt ha tó 1

Nyelv – A do ku men tum szö ve gé nek
nyelv e

ISO 639-2, illetve az MSZ 3400-2001 ál tal
hasz nált kó dok.

Vá laszt ha tó 1

Azo no sí tó – Azo no sí tó A Me ta adat egye di azo no sí tó ja. Ge ne rált 1

Dá tum Lét re ho zás A köz zé té te li egy ség lét re ho -
zá sá nak dá tu ma

A iro mány ra vo nat ko zó me ta adat lét re ho zá -
sá nak dá tu ma.

Ge ne rált 1

Mó do sí tás A me ta adat mó do sí tá sá nak
dá tu ma

Az az idõ pont, ami kor az iro mány ra vo nat -
ko zó me ta adat utol já ra mó do sí tás ra ke rült.

Ge ne rált 1

Meg õr zés A köz zé té te li egy ség meg õr -
zé sé nek dá tu ma

Az iro mány tí pu sá tól füg gõ en a vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott idõ tar tam.

Kö te le zõ 1

Kap cso lat For dí tá sa
alap ja

A hi vat ko zott do ku men tum
URL-je

Az iro mányt for dí tot ták le a hi vat ko zott do -
ku men tum ra.

Vá laszt ha tó n

Il lesz ke dés A hi vat ko zott do ku men tum
URL-je

Jog har mo ni zá ci ós cél lal be nyúj tott iro má -
nyok ese tén a for rás URL-je.

Vá laszt ha tó n

Egyéb A hi vat ko zott do ku men tum
URL-je

A jog sza bály ter ve zet ké sõb bi szö veg ál la po -
tá nak (pl. a ki hir de tett jog sza bály nak) el éré si 
he lye.

Vá laszt ha tó n

Le írás – A do ku men tum rö vid le írá sa A do ku men tum tar tal má nak rö vid le írá sa,
(abszt rakt, tar ta lom jegy zék, al cí mek, sza bad
szö veg), egyéb kap cso ló dó in for má ció.

Vá laszt ha tó 1
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III. A Ma gyar Köz lönnyel és az ága za ti vagy tár ca köz lö nyök kel össze füg gés ben az Eitv. 12.  §-a sze rint köz zé te en dõ
köz zé té te li egy sé gek re vo nat ko zó le író ada tok:

Me ta adat-elem Mi nõ sí tõ Tar ta lom, meg ha tá ro zás Ma gya rá zat Kö te le zõ
Elõ for -

dul

Cím – A köz löny szá ma A köz löny szá mot azo no sí tó tel jes cím. Kö te le zõ 1
Lét re ho zó – Az adat fe le lõs szerv neve A köz löny szám lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv

neve.
Kö te le zõ 1

Ki adó – Az adat köz lõ szerv neve A köz löny szám köz zé té te lé ért fe le lõs szerv
neve.

Kö te le zõ 1

Tí pus – A do ku men tum tí pu sa Vá lasz tás a DC sze rint meg ha tá ro zott ka te -
gó ri ák kö zül.

Kö te le zõ 1

For má tum – A do ku men tum for má tu ma A do ku men tum fi zi kai meg je le né sé nek for -
má ja.

Kö te le zõ 1

For rás – A köz löny URL-je Az az URL cím, ame lyen az adott köz löny -
szám el ér he tõ (a köz löny rõl ké szí tett ol dal hû 
di gi tá lis má so lat link je).

Kö te le zõ 1

Dá tum Lét re ho zás A köz löny meg je le né sé nek
dá tu ma

Kö te le zõ 1

Le írás – A köz löny szám tar ta lom jegy -
zé ke

Kö te le zõ 1

Azo no sí tó – Azo no sí tó A Me ta adat egye di azo no sí tó ja Ge ne rált 1

IV. Egyéb köz zé te en dõ köz zé té te li egy ség re vo nat ko zó le író ada tok:

Me ta adat-elem Mi nõ sí tõ Tar ta lom, meg ha tá ro zás Ma gya rá zat Kö te le zõ
Elõ for -
du lás

Cím – A köz zé té te li egy ség címe Kö te le zõ 1
Lét re ho zó – Az adat fe le lõs szerv neve Az Eitv. 2.  § b) pont ja sze rint de fi ni ált szerv

neve.
Kö te le zõ 1

Ki adó – Az adat köz lõ szerv neve Az Eitv. 2.  § c) pont ja sze rint de fi ni ált szerv
neve.

Kö te le zõ 1

Tí pus – A köz zé té te li egy ség tí pu sa Vá lasz tás a DC sze rint meg ha tá ro zott ka te -
gó ri ák kö zül.

Vá laszt ha tó 1

For má tum – A köz zé té te li egy ség for má -
tu ma

A köz zé té te li egy ség fi zi kai meg je le né sé nek
for má ja

Vá laszt ha tó 1

For rás – A köz zé té te li egy ség egy ér -
tel mû el ér he tõ sé gét biz to sí tó
URL

Az az URL cím, ame lyen a do ku men tum el -
ér he tõ.

Kö te le zõ 1

Tárgy Kulcs sza vak A köz zé té te li egy ség tar tal -
mát le író ál ta lá nos ki fe je zé -
sek

Kö te le zõ n

Lis ta tí pu sa A köz zé té te li lis ta tí pu sát le -
író ki fe je zé sek

A köz zé té te li lis ta tí pu sá nak meg ha tá ro zá sa
az Eitv. 3.  §-a alap ján.

Kö te le zõ 1

Egy ség meg -
je lö lé se

A kü lön jog sza bály ban elõ írt
köz zé té te li egy ség meg je lö lé -
se

Vá laszt ha tó 1

Nyelv – A köz zé té te li egy ség szö ve -
gé nek nyelv e

ISO 639-2, illetve az MSZ 3400-2001 ál tal
hasz nált kó dok.

Vá laszt ha tó 1

Azo no sí tó – Azo no sí tó A me ta adat egye di azo no sí tó ja. Ge ne rált2 1
Dá tum Ak tu a li tás A köz zé té te li egy ség ér vé -

nyes sé gé nek kez de te
Az az idõ pont, ami kor tól a köz zé té te li egy -
ség ben le ír tak ér vé nye sek.

Vá laszt ha tó 1

El ér he tõ A köz zé té te li egy ség el ér he -
tõ sé gé nek dá tu ma

Az az idõ pont, ami kor tól a kö te le zõ en köz -
zé te en dõ kö za dat az arra fenn tar tott in ter ne -
tes ol dal ról el ér he tõ.

Vá laszt ha tó 1

Fris sí tés A köz zé té te li egy ség fris sí té -
sé nek gya ko ri sá ga

Az Eitv. mel lék le te „Fris sí tés” osz lo pá nak
meg fele lõen meg adott lis tá ból vá lasz tott
elem.

Kö te le zõ 1

Meg õr zés A köz zé té te li egy ség meg õr -
zé sé nek idõ tar ta ma

Az Eitv. mel lék le te „Meg õr zés” osz lo pá nak
meg fele lõen – az elõ zõ ál la pot meg õr zé sé re
vo nat ko zó – meg adott lis tá ból vá lasz tott elem.

Vá laszt ha tó 1
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Me ta adat-elem Mi nõ sí tõ Tar ta lom, meg ha tá ro zás Ma gya rá zat Kö te le zõ
Elõ for -
du lás

Mó do sí tás A me ta adat mó do sí tá sá nak
dá tu ma

Az az idõ pont, ami kor a köz zé té te li egy ség re 
vo nat ko zó me ta adat utol já ra mó do sí tás ra ke -
rült.

Ge ne rált 1

Kap cso lat Ko ráb bi ál la -
pot

A hi vat ko zott köz zé té te li
egy ség URL-je

Hi vat ko zás az ar chí vum ba he lye zett köz zé té -
te li egy ség hez köz vet le nül kap csol ha tó – ak -
tu á lis idõ ál la po tot meg je le ní tõ – köz zé té te li
egy ség re.

Vá laszt ha tó 1

Kö vet ke zõ ál -
la pot

A hi vat ko zott köz zé té te li
egy ség URL-je

Hi vat ko zás a do ku men tum hoz köz vet le nül
kap csol ha tó, a tör vény mel lék le te sze rint ar -
chí vum ba he lye zett köz zé té te li egy ség re.

Vá laszt ha tó 1

Hi vat ko zott A hi vat ko zott köz zé té te li
egy ség URL-je

A le írt köz zé té te li egy ség re hi vat ko zó, ab ból
idé zõ vagy arra bár mi lyen más mó don uta ló
köz zé té te li egy ség.

Vá laszt ha tó n

Hi vat ko zik A hi vat ko zott köz zé té te li
egy ség URL-je

A le írt köz zé té te li egy ség hi vat ko zik, idé zet -
tel vagy bár mi lyen más mó don utal a hi vat -
ko zott köz zé té te li egy ség re.

Vá laszt ha tó n

For dí tá sa A hi vat ko zott köz zé té te li
egy ség URL-je

A le írt köz zé té te li egy ség for dí tá sa a hi vat -
ko zott köz zé té te li egy ség nek.

Vá laszt ha tó 1

For dí tás 
alap ja

A hi vat ko zott köz zé té te li
egy ség URL-je

A le írt köz zé té te li egy sé get for dí tot ták le a
hi vat ko zott köz zé té te li egy ség re.

Vá laszt ha tó n

Köz re mû kö dõ – A köz zé té te li egy ség elõ ál lí -
tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve -
zet meg ne ve zé se

Vá laszt ha tó n

Jo gok – A jo gok le írá sa A köz zé té te li egy ség hez kap cso ló dó jo gok Vá laszt ha tó 1
Ki ter je dés Te rü le ti A do ku men tum tar tal má nak

te rü le ti ha tá lya
Sza bad szö ve ges te rü le ti le ha tá ro lás (te le pü -
lés, kis tér ség me gye stb.).

Vá laszt ha tó n

Le írás – A köz zé té te li egy ség rö vid
le írá sa

A köz zé té te li egy ség tar tal má nak rö vid is -
mer te té se, (abszt rakt, tar ta lom jegy zék, al cí -
mek, sza bad szö veg) egyéb kap cso ló dó
in for má ció.

Vá laszt ha tó 1
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A Kormány
335/2005. (XII. 29.) Korm.

r e n d e l e t e

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeirõl

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 (a továb -
biak ban: Ltv.) 35/A.  §-a (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján 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 a Kormány a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a köz fel ada tot el lá tó szer vek re és
– a (2) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – azok irat tá ri

anya gá ra ter jed ki. E ren de let ha tá roz za meg a köz fel ada -
tot el lá tó szer vek hez be ér ke zõ és az ott ke let ke zett pa pír -
ala pú és elekt ro ni kus köz ira tok (a továb biak ban: irat) ke -
ze lé sé nek egy sé ges kö ve tel mé nye it, és az Ltv. 10.  §-a ha -
tá lya alá tar to zó szer vek irat ke ze lé si sza bály za ta jó vá ha -
gyá sá nak rend jét.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a mi nõ sí tett ira tok ra és
azok ke ze lé si rend jé re kü lön jog sza bály ban fog lalt el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. át me ne ti irat tár: a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal az
ik ta tó hely hez kap cso ló dó an ki ala kí tott olyan irat tár,
amely ben az irat tá ri anyag meg ha tá ro zott idõ tar ta mú át -
me ne ti, se lej te zés vagy köz pon ti irat tár ba adás elõt ti õr zé -
se tör té nik;



2. át adás: irat, ügy irat vagy irat együt tes ke ze lé si jo go -
sult sá gá nak do ku men tált át ru há zá sa;

3. be ad vány: va la mely szerv tõl vagy sze mély tõl ér ke zõ 
pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus irat;

4. csa to lás: ira tok, ügy ira tok át me ne ti jel le gû össze -
kap cso lá sa;

5. elekt ro ni ku san alá írt irat: az elekt ro ni kus alá írás ról
 szóló 2001. évi XXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott, leg -
alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott
elekt ro ni kus do ku men tum ba fog lalt irat;

6. elekt ro ni kus tá jé koz ta tás: olyan ki ad mány nak nem
mi nõ sü lõ elekt ro ni kus do ku men tum, amely az ik ta tá si
szám ról, az el já rás meg in dí tá sá nak nap já ról, az ügy in té zé -
si ha tár idõ rõl, az ügy ügy in té zõ jé rõl és az ügy in té zõ hi va -
ta li el ér he tõ sé gé rõl ér te sí ti az ügy fe let;

7. elekt ro ni kus vissza iga zo lás: olyan ki ad mány nak
nem mi nõ sü lõ elekt ro ni kus do ku men tum, amely az elekt -
ro ni kus úton ér ke zett irat át vé te lé rõl és az ér kez te tés sor -
szá má ról ér te sí ti annak kül dõ jét;

8. elõ adói ív: az üggyel, a szig ná lás sal, a ki ad má nyo -
zás sal, az ügy in té zés sel és az irat ke ze lés sel kap cso la tos in -
for má ci ó kat hor do zó, az ügy irat el vá laszt ha tat lan ré szét
ké pe zõ, illetve az zal kö zös adat bá zis ban ke zelt irat ke ze lé -
si se géd esz köz;

9. ex pe di á lás: az irat kéz be sí té sé nek elõ ké szí té se, a
kül de mény cím zett jé nek (cím zett je i nek), adat hor do zó já -
nak, faj tá já nak, a kéz be sí tés mód já nak és idõ pont já nak
meg ha tá ro zá sa;

10. ér kez te tés: az ér ke zett kül de mény kül dõ jé nek, ér -
kez te tõ jé nek, bel sõ cím zett jé nek, az ér kez te tés dá tu má -
nak, elekt ro ni kus úton ér ke zett kül de mény sor szá má nak, a 
kül de mény adat hor do zó já nak, faj tá já nak és ér ke zé si mód -
já nak nyil ván tar tás ba vé te le az ik ta tó könyv ben vagy kü lön 
ér kez te tõ könyv ben;

11. gépi adat hor do zó: kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott, az ügy fél-hi va tal, illetve a hi va tal-ügy fél kom mu ni -
ká ci ó ra fel hasz nál ha tó, va la mint az elekt ro ni kus adat tá ro -
lá sá ra al kal mas esz köz;

12. ik ta tás: az irat nyil ván tar tás ba vé te le, ik ta tó szám -
mal tör té nõ el lá tá sa az ér kez te tést vagy a ke let ke zést köve -
tõen az ik ta tó könyv ben, az ira ton és az elõ adói íven;

13. ik ta tó könyv: olyan nem se lej tez he tõ, hi te le sí tett irat -
ke ze lé si se géd esz köz, amely ben az ira tok ik ta tá sa tör té -
nik;

14. ik ta tó szám: olyan egye di azo no sí tó, amellyel a köz -
fel ada tot el lá tó szerv lát ja el az ik ta tan dó ira tot;

15. irat köl csön zés: az irat vissza ho za ta li kö te le zett ség
mel let ti ki adá sa az irat tár ból;

16. irat tá ri té tel: az irat kép zõ szerv vagy sze mély ügy -
kö ré nek és szer ve ze té nek meg fele lõen ki ala kí tott leg ki -
sebb – egyé ni irat tá ri õr zé si idõ vel ren del ke zõ – irat tá ri
egy ség, amely be több egye di ügy ira tai tar toz hat nak;

17. irat tá ri té tel szám: az irat nak az irat tá ri terv ben meg -
ha tá ro zott tár gyi cso port ba és irat faj tá ba so ro lá sát, se lej -
tez he tõ ség sze rin ti cso por to sí tá sát meg ha tá ro zó kód;

18. irat tár ba he lye zés: az ügy irat irat tá ri té tel szám mal
tör té nõ el lá tá sa és irat tár ban tör té nõ do ku men tált el he lye -
zé se, illetve ke ze lé si jo gá nak át adá sa az irat tár nak az ügy -
in té zés be fe je zé sét kö ve tõ vagy annak fel füg gesz té se alat ti 
át me ne ti idõ re;

19. ke ze lé si fel jegy zé sek: az ügy irat vagy az egyes irat
ke ze lé sé vel kap cso la tos, ügy ke ze lõ nek  szóló ve ze tõi vagy 
ügy in té zõi uta sí tá sok;

20. kéz be sí tés: a kül de mény nek kéz be sí tõ szer ve zet,
sze mély, adat át vi te li esz köz út ján tör té nõ el jut ta tá sa a
cím zett hez;

21. köz pon ti irat tár: a köz fel ada tot el lá tó szerv több
szer ve ze ti egy sé ge irat tá ri anya gá nak se lej te zés vagy le -
vél tár ba adás elõt ti õr zé sé re szol gá ló irat tár;

22. kül de mény: az irat vagy tárgy, ame lyet kéz be sí tés
cél já ból bur ko la tán vagy a hoz zá tar to zó lis tán cím zés sel
lát tak el;

23. kül de mény bon tá sa: az ér ke zett kül de mény biz ton -
sá gi el len õr zé se, fel nyi tá sa, ol vas ha tó vá té te le;

24. le vél tár ba adás: a le járt hely ben õr zé si ide jû, ma ra -
dan dó ér té kû ira tok tel jes és le zárt év fo lya ma i nak át adá sa
az ille té kes köz le vél tár nak;

25. má sod lat: az ere de ti irat egyik hi te les pél dá nya,
ame lyet az elsõ pél dánnyal azo nos mó don hi te le sí tet tek;

26. má so lat: az ere de ti irat ról szö veg-azo nos és alak hû
for má ban, utó lag ké szült egy sze rû (nem hi te le sí tett) vagy
hi te les (hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott) irat;

27. meg sem mi sí tés: a ki se lej te zett irat vég le ges, a ben ne 
fog lalt in for má ció hely re ál lí tá sá nak le he tõ sé gét ki zá ró
mó don tör té nõ hoz zá fér he tet len né té te le, tör lé se;

28. mel lé kelt irat: az irat nak nem szer ves rész e, tar to zé -
ka, at tól – mint kí sé rõ irat tól – el vá laszt ha tó;

29. mel lék let: va la mely irat szer ves tar to zé ka, annak ki -
egé szí tõ rész e, amely el vá laszt ha tat lan at tól;

30. nap ló zás: az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer ben,
a ke zelt adat ál lo má nyok ban be kö vet ke zett ese mé nyek
meg ha tá ro zott kö ré nek re giszt rá lá sa;

31. se lej te zés: a le járt meg õr zé si ha tár ide jû ira tok ki -
eme lé se az irat tá ri anyag ból és meg sem mi sí tés re tör té nõ
elõ ké szí té se;

32. sze re lés: ugyan ah hoz az ügy irat hoz tar to zó ügy irat -
da ra bok (elõ- és utó ira tok) vég le ges jel le gû össze kap cso -
lá sa, ame lyet az ik ta tó könyv ben és az ira to kon egy aránt je -
löl ni kell;

33. szig ná lás: az ügy ben el jár ni ille té kes szer ve ze ti egy -
ség és/vagy ügy in té zõ sze mély ki je lö lé se, az el in té zé si ha -
tár idõ és a fel adat meg ha tá ro zá sa;

34. to váb bí tás: az ügy in té zés so rán az irat el jut ta tá sa az
egyik ügy in té zé si pont tól a má sik hoz, amely elekt ro ni ku -
san tá rolt irat ese tén meg va ló sul hat az irat hoz való hoz zá -
fé rés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val is;

35. ügy in té zõ: az ügy in té zé sé re ki je lölt sze mély, az ügy 
elõ adó ja, aki az ügyet dön tés re elõ ké szí ti;
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36. ügy irat: egy ügy ben ke let ke zett va la mennyi irat;
37. ügy kör: a szerv vagy sze mély fel adat- és ha tás kö ré -

be tar to zó ügyek meg ha tá ro zott cso port ja.

Az iratkezelés szabályozása

3.  §

(1) Az Ltv. 10.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben meg je lölt
szerv az Ltv. 9. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
– az e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek figye lembe véte -
lével – egy sé ges, illetve egye di irat ke ze lé si sza bály za tot és 
irat tá ri ter vet (a továb biak ban együtt: irat ke ze lé si sza -
bályzat) ké szít.

(2) Az irat tá ri terv az irat ke ze lé si sza bály zat kö te le zõ
mel lék le tét ké pe zi, me lyet éven te fe lül kell vizs gál ni, és az 
irat tá ri ter vet al kal ma zó szerv (szer vek) fel adat- és ha tás -
kö ré ben be kö vet ke zett vál to zás vagy az õr zé si idõ meg vál -
to zá sa ese tén mó do sí ta ni kell.

(3) A szerv ve ze tõ je a szerv szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá ban ha tá roz za meg az irat ke ze lés szer ve ze ti rend -
jét, az irat ke ze lés re, va la mint az az zal össze füg gõ te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó fel adat- és ha tás kö rö ket, to váb bá
ki je lö li az irat ke ze lés fel ügye le tét el lá tó ve ze tõt.

Egyedi iratkezelési szabályzatok hatálybalépése

4.  §

(1) A köz igaz ga tá si szerv egye di irat ke ze lé si sza bály za -
ta a (2) és (3) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyást köve tõen lép
ha tály ba.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv és az or szá gos ha -
tás kö rû ál lam igaz ga tá si szerv egye di irat ke ze lé si sza bály -
za tát a bel ügy mi nisz ter hagy ja jóvá, a Ma gyar Or szá gos
Le vél tár ral, illetve az ille té kes szak le vél tár ral egyet -
értésben.

(3) A he lyi ön kor mány zat jegy zõ je (fõ jegy zõ je) ál tal
ké szí tett egye di irat ke ze lé si sza bály za tot – az ille té kes
köz le vél tár ral egyet ér tés ben – a te rü le ti leg ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je hagy ja jóvá.

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül

5.  §

Az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak vég re haj tá sá ért, 
a szer ve ze ti, mû kö dé si és ügy ren di sza bá lyok, az al kal ma -
zott in for ma ti kai esz kö zök és el já rá sok, va la mint az irat tá -
ri ter vek és irat ke ze lé si elõ írások fo lya ma tos összhang -
jáért, az ira tok szak sze rû és biz ton sá gos meg õr zé sé re al -
kal mas irat tár ki ala kí tá sá ért és mû köd te té sé ért, to váb bá az

irat ke ze lés hez szük sé ges egyéb tár gyi, tech ni kai és sze mé -
lyi fel té te lek biz to sí tá sá ért, fel ügye le té ért a köz fel ada tot
el lá tó szerv ve ze tõ je fe le lõs.

6.  §

A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sét úgy kell
meg szer vez ni, hogy a szerv hez ér ke zett, ott ke let ke zõ,
illetve on nan to váb bí tott irat:

a) azo no sít ha tó, fel le lé si he lye, útja kö vet he tõ, el len -
õriz he tõ és vissza ke res he tõ le gyen;

b) tar tal ma csak az arra jo go sult szá má ra le gyen meg is -
mer he tõ;

c) ke ze lé sé ért fenn ál ló sze mé lyi fe le lõs ség egyértel -
mûen meg ál la pít ha tó le gyen;

d) szak sze rû ke ze lé sé hez, nyil ván tar tá sá hoz, kéz be sí -
té sé hez, vé del mé hez meg fe le lõ fel té te lek biz to sít va le gye -
nek;

e) a be ér ke zett ira tok meg vál toz tat ha tat lan sá ga biz to -
sít va le gyen;

f) a rend sze res se lej te zés el vég zé sé vel az irat tá ri irat -
anyag fe les le ges fel hal mo zó dá sa meg elõz he tõ, a ma ra dan -
dó ér té kû ira tok meg õr zé se biz to sí tott le gyen;

g) az ügy in té zés hez, a dön té sek elõ ké szí té sé hez, a szer -
ve zet ren del te tés sze rû mû kö dé sé hez meg fe le lõ tá mo ga tást 
biz to sít son.

7.  §

Az irat ke ze lés fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ gon dos -
ko dik:

a) az irat ke ze lé si sza bály zat vég re haj tá sá nak rend sze -
res el len õr zé sé rõl, in téz ke dik a sza bály ta lan sá gok meg -
szün te té sé rõl, szük ség ese tén kez de mé nye zi a sza bály zat
mó do sí tá sát;

b) az irat ke ze lést vég zõ, vagy azért fe le lõs sze mé lyek
szak mai kép zé sé rõl és to vább kép zé sé rõl;

c) az irat ke ze lé si se géd esz kö zök (ik ta tó könyv, név- és
tárgy mu ta tó, kéz be sí tõ könyv, irat min ták és for ma nyom -
tat vá nyok, szá mí tás tech ni kai prog ra mok, adat hor do zók
stb.) biz to sí tá sá ról;

d) az elekt ro ni kus irat ke ze lé si szoft ver hoz zá fé ré si jo -
go sult sá ga i nak, az egye di azo no sí tók nak, a he lyet te sí té si
jo gok nak, a kül sõ és a bel sõ név- és cím tá rak nak nap ra ké -
szen tar tá sá ról, az üze mel te té si és adat biz ton sá gi kö ve tel -
mé nyek rõl, és azok be tar tá sá ról;

e) a hi va ta los és sze mé lyes elekt ro ni kus pos ta fi ó kok
sza bá lyo zott mû kö dé sé rõl;

f) egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott irat ke ze lést
érin tõ fel ada tok ról.
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8.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv ve ze tõ je, ille tõ leg te vé -
keny sé gi kö ré ben irat ke ze lé si fel ada to kat el lá tó ve ze tõ,
ügy in té zõ, ügy ke ze lõ kö te les gon dos kod ni az irat ke ze lé si
szoft ver ál tal ke zelt ada tok biz ton sá gá ról, s meg ten ni azo -
kat a tech ni kai és szer ve zé si in téz ke dé se ket, ki ala kí ta ni
azo kat az el já rá si sza bá lyo kat, ame lyek az üzem biz ton sá -
gi, adat vé del mi sza bá lyok ér vény re jut ta tá sá hoz szük sé ge -
sek.

(2) Az ira to kat és az ada to kat vé de ni kell kü lö nö sen a
jo go su lat lan hoz zá fé rés, meg vál toz ta tás, to váb bí tás, nyil -
vá nos ság ra ho za tal, tör lés, meg sem mi sí tés, va la mint a
meg sem mi sü lés és sé rü lés ellen. A szerv ve ze tõ je kö te les
az üze mel te tés és az adat biz ton ság olyan sza bá lyo zá sá ra,
amely alap ján a fel ada tok, ha tás kö rök pon to san meg ha tá -
ro zás ra ke rül nek és vég re hajt ha tók.

II. Fejezet

AZ IRATTÁRI TERV

Az irattári terv kiadásra, módosításra történõ
elõkészítése

9.  §

(1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv

a) sa ját irat tá ri ter vét,

b) a ha tás kö ré be tar to zó te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá -
si szer vek re, rend vé del mi szer vek re, Hon véd ség re, Ha tár -
õr ség re, va la mint az ál lam i és he lyi ön kor mány za ti in téz -
mé nyek meg ha tá ro zott cso port ja i ra néz ve kö te le zõ, egy sé -
ges irat tá ri ter vet,

c) a he lyi ön kor mány za tok, to váb bá az egye di irat ke ze -
lé si sza bály zat ké szí té sé re jo go sult ál lam i és he lyi ön kor -
mány za ti in téz mé nyek irat tá ri ter ve i nek el ké szí té sét se gí tõ 
irat tá ri min ta ter ve ket,

a bel ügy mi nisz ter rel, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral,
va la mint az ille té kes szak le vél tár ral együtt mû köd ve ké szí -
ti elõ ki adás ra vagy mó do sí tás ra.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett, egye di vagy egy -
sé ges irat tá ri terv ki adá sá ra jo go sult szerv az irat tá ri ter vet
az ille té kes köz le vél tár ral együtt mû köd ve ké szí ti elõ ki -
adás ra vagy mó do sí tás ra.

(3) Az irat tá ri min ta terv alap ján ké szült egye di irat tá ri
terv ben az egyes irat tá ri té te lek se lej te zé sé re, vagy le vél -
tár ba adá sá ra vo nat ko zó, az irat tá ri min ta terv ben meg je lölt 
ha tár idõ ket nem sza bad meg vál toz tat ni.

Az irattári tételek kialakítása

10.  §

(1) Az ügy ira to kat és a nem ik ta tás sal nyil ván tar tott
egyéb irat együt te se ket – a szerv ügy kö re it az azo nos tár -
gyú egye di ügye kig le me nõ rész le tes ség gel fel so ro ló jegy -
zék se gít sé gé vel – tár gyi ala pon kell té te lek be so rol ni. Az
irat tá ri té tel egy vagy több tárgy kör (ügy kör) ira ta i ból is
ki ala kít ha tó, annak figye lembe véte lével, hogy:

a) egy irat tá ri té tel be csak azo nos ér té kû, le vél tá ri meg -
õr zést igény lõ vagy meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel te után
se lej tez he tõ ira tok so rol ha tók be;

b) az egyes irat tá ri té te lek meg fe le lõ ala pul szol gál nak
az éves ügy irat for gal mi és ha tó sá gi sta tisz ti kai adat szol -
gál ta tás hoz;

c) a szerv ha té kony mû köd te té se egy adott funk ci ót il -
le tõ en az ügy kö rök mi lyen mély sé gû át te kin té sét igény li.

(2) Kü lön irat tá ri té te le ket le het ki ala kí ta ni irat faj ta
alap ján

a) a jog sza bály ban vagy bel sõ uta sí tás ban elõ írt, kü lön -
bö zõ célú és adat tar tal mú nyil ván tar tá sok ból;

b) az a) pont sze rin ti nyil ván tar tá sok alap ira ta i ból, ha
azo kat kü lön irat tá ri egy ség ként kell ke zel ni;

c) a vá lasz tott tes tü le tek, bi zott sá gok, va la mint a szerv
mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû, rend -
sze re sen meg tar tott ér te kez le tek ira ta i ból (ide ért ve az elõ -
ter jesz téseket, a jegy zõ köny ve ket vagy em lé kez te tõ ket és
a ha tá ro za to kat is), to váb bá a bel sõ uta sí tá sok ból.

11.  §

(1) Az egyes irat tá ri té te lek hez kap cso ló dó an meg kell
ha tá roz ni, hogy me lyek azok az irat tá ri té te lek, ame lyek
ira tai nem se lej tez he tõk, és me lyek azok, ame lyek ira ta it
meg ha tá ro zott idõ el tel te után ki le het se lej tez ni. A nem
se lej tez he tõ irat tá ri té te lek ese té ben meg kell je löl ni azt is,
hogy me lyek azok, ame lyek ira ta it meg ha tá ro zott idõ el tel -
te után le vél tár ba kell adni, és me lyek azok, ame lyek meg -
õr zé sé rõl az irat kép zõ – ha tár idõ meg je lö lé se nél kül –
hely ben kö te les gon dos kod ni. A nem se lej tez he tõ és le vél -
tár ba adan dó irat tá ri té te lek, to váb bá a se lej tez he tõ irat tá ri
té te lek ese té ben meg kell je löl ni az irat tá ri õr zés idõ tar ta -
mát. A sze mé lyes ada tot tar tal ma zó ira tok õr zé si és se lej te -
zé si ide jét a cél hoz kö tött adat ke ze lés kö ve tel mé nyé re te -
kin tet tel kell meg ha tá roz ni. A nem se lej tez he tõ ira tok le -
vél tár ba adá sá nak ha tár ide jét az Ltv. 12.  §-ában fog lal tak
figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

(2) Amennyi ben jog sza bály nem ha tá roz meg õr zé si
idõ tar ta mot, ak kor a 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti irat tá ri ter -
vek és irat tá ri min ta ter vek ese té ben a nem se lej tez he tõ
(ma ra dan dó ér té kû) ira tok kö rét a Ma gyar Or szá gos Le -
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vél tár, a se lej tez he tõ ira tok õr zé sé nek idõ tar ta mát pe dig, a
bel ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel, az irat tá ri terv vagy az
irat tá ri min ta terv ki adá sá ra jo go sult szerv ha tá roz za meg.

Az irattári terv szerkezete és rendszere

12.  §

(1) Az irat tá ri terv szer ke ze tét és rend sze rét a cím mel el -
lá tott irat tá ri té te lek cso por to sí tá sá val, to váb bá a szerv
ügy kö rei kö zött meg lé võ tar tal mi össze füg gé sek alap ján
el vég zett rend sze re zés sel kell ki ala kí ta ni.

(2) Az irat tá ri ter vet ál ta lá nos és kü lö nös rész re kell osz -
ta ni, és az irat tá ri té te le ket en nek meg fele lõen kell cso por -
to sí ta ni. Az ál ta lá nos rész be a szerv mû köd te té sé vel kap -
cso la tos, több szer ve ze ti egy sé get is érin tõ irat tá ri té te lek,
a kü lö nös rész be pe dig a szerv alap fel ada ta i hoz kap cso ló -
dó irat tá ri té te lek tar toz nak.

(3) A szerv ügy kö rei kö zött meg lé võ tar tal mi össze füg -
gé sek alap ján el vég zett rend sze re zés ered mé nye ként az
irat tá ri té te le ket kü lön bö zõ fõ cso por tok ba, azon be lül pe -
dig cso por tok ba és al cso por tok ba kell be so rol ni. Az irat tá -
ri terv kü lö nös ré szén be lül a fõ cso por tok szer ve ze ti egy -
sé gen ként is ki ala kít ha tók.

(4) A (2) és a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint cso por -
to sí tott, cím mel el lá tott és rend sze re zett irat tá ri té te le ket
az irat tá ri terv ben el fog lalt he lyük nek meg fe le lõ azo no sí -
tó val (irat tá ri té tel szám mal) kell el lát ni.

III. Fejezet

AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI

Az iratok rendszerezése

13.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó ügyek in té zé sé nek át te kint he tõ sé ge ér de ké ben az
azo nos ügy re – egy adott tárgy ra – vo nat ko zó ira to kat egy
irat egy ség ként, ügy irat ként kell ke zel ni. A több fá zis ban
in té zett ügyek egyes fá zi sa i ban ke let ke zett ira tok ügy ira -
ton be lü li irat egy ség nek, ügy irat da rab nak (ügy da rab nak)
mi nõ sül nek.

(2) Az ügy ira to kat, va la mint a köz fel ada tot el lá tó szerv
irat tá ri anya gá ba tar to zó egyéb más ira to kat – még irat tár -
ba he lye zé sük elõtt – az irat tá ri terv ben meg ha tá ro zott irat -
tá ri té te lek be, a tár gyi ala pon, in do kolt eset ben irat faj ta
alap ján ki ala kí tott irat tá ri egy sé gek be kell be so rol ni.

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom
dokumentálása

14.  §

(1) Az ira tot a 39.  §-ban fel so rolt ada tok rög zí té sé vel, az 
e cél ra rend sze re sí tett pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus ik ta -
tó könyv ben, ik ta tó szá mon kell nyil ván tar ta ni (ik tat ni).

(2) Az ik ta tást olyan mó don kell vé gez ni, hogy az ik ta -
tó köny vet az ügy in té zés hi te les do ku men tu ma ként le hes -
sen hasz nál ni.

(3) Az irat for ga lom ke re té ben az át adást-át vé telt min -
den eset ben úgy kell vé gez ni, hogy egy ér tel mû en bi zo -
nyít ha tó le gyen, ki, mi kor, ki nek to váb bí tot ta vagy adta át
az ira tot.

(4) Az ira tok ik ta tá sá val és az irat for ga lom do ku men tá -
lá sá val biz to sí ta ni kell, hogy az ügy in té zés fo lya ma ta, és
az ira tok szer ve ze ten be lü li útja pon to san kö vet he tõ és el -
len õriz he tõ, az ira tok hol lé te pe dig nap ra ké szen meg ál la -
pít ha tó legyen.

15.  §

Az irat ke ze lé si fo lya mat sze rep lõ it (szer ve ze ti egy ség,
szig ná ló, ki ad má nyo zó, ügy in té zõ, irat ke ze lõ) meg szû nés, 
át szer ve zés és sze mé lyi vál to zás ese tén a ke ze lé sük ben
lévõ ira tok kal, a nyil ván tar tá sok alap ján té te le sen el kell
szá mol tat ni, az el szá mol ta tás ról jegy zõ köny vet kell fel -
ven ni.

Az iratkezelés megszervezése

16.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv adott sá ga i nak és igé nye i -
nek meg fele lõen az ik ta tást

a) köz pon ti lag, egyet len szer ve ze ti egy ség vagy sze -
mély fel ada ta ként,

b) osz tot tan, az ügye ket in té zõ szer ve ze ti egy ség nél,
vagy

c) ve gyes rend szer ben, az a) és b) pont ban fog lal tak
együt tes al kal ma zá sá val
szer vez he ti meg.

(2) A szerv az el in té zett ügyek ira ta it irat tá rá ban he lye zi 
el.

17.  §

(1) Az irat ke ze lé si sza bály zat ban az irat ke ze lés min den
fá zi sá ra meg kell ha tá roz ni azo kat az elõ írásokat, ame lyek
biz to sít ják a pa pír ala pú és az elekt ro ni kus ira tot egy aránt
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tar tal ma zó ügy ira tok egy sé gé nek meg õr zé sét, ke zel he tõ -
sé gét és hasz nál ha tó sá gát.

(2) Az ik ta tott elekt ro ni kus irat nak az irat meg nyi tá sa
nél kül is azo no sít ha tó nak kell len nie.

IV. Fejezet

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA

A küldemények átvétele

18.  §

Az Irat ke ze lé si Sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni az
adott szerv hez ér ke zett kül de mény – le vél, táv irat, fax,
cso mag stb. – át vé te lé re való jo go sult sá got és az át vé tel lel
kap cso la tos te en dõ ket. Az át vé tel lel kap cso la tos te en dõk a 
kül de mény ér ke zé sé nek mód ja – pos tai vagy hi va ta li kéz -
be sí tés, fu tár szol gá lat, in for ma ti kai-te le kom mu ni ká ci ós
esz köz, illetve a ma gán fél sze mé lyes be nyúj tá sa stb. – sze -
rin ti bon tás ban is meg ha tá roz ha tók.

19.  §

A kül de mény át vé te lé re jo go sult:
a) a cím zett vagy az ál ta la meg bí zott sze mély;
b) a szerv ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott sze mély;
c) az irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ vagy az ál ta la meg -

bí zott sze mély;
d) a pos tai meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ sze mély;
e) az ügy fél szol gá la ti iro da mun ka tár sa;
f) hi va ta li mun ka idõn túl az ügye le ti szol gá la tot tel je sí -

tõ sze mély;
g) az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott elekt ro -

ni kus rend szer.

20.  §

(1) A kül de ményt át ve võ kö te les el len õriz ni:
a) a cím zés alap ján a kül de mény át vé te lé re való jo go -

sult sá gát;
b) a kéz be sí tõ ok má nyon és a kül de mé nyen lévõ azo -

no sí tá si jel meg egye zõ sé gét;
c) az ira tot tar tal ma zó zárt bo rí ték, vagy zárt cso ma go -

lás sér tet len sé gét.

(2) Az át ve võ kö te les gon dos kod ni az egyéb jog sza -
bály ban vagy a szerv bel sõ sza bály za tá ban elõ írt biz ton sá -
gi kö ve tel mé nyek sze rin ti fel ada tok el vég zé sé rõl.

21.  §

Az át ve võ a pa pír ala pú ira tok ese té ben a kéz be sí tõ ok -
má nyon ol vas ha tó alá írá sá val és az át vé tel dá tu má nak fel -
tün te té sé vel az át vé telt el is me ri. Elekt ro ni kus úton ér ke -
zett kül de mé nyek ese té ben az át ve võ a fel adó nak au to ma -
ti ku san el kül di a kül de mény át vé te lét iga zo ló és az ér kez -
te tés sor szá mát is tar tal ma zó elekt ro ni kus vissza iga zo lást
(át vé te li nyug tát). Az „azon nal” és „sür gõs” jel zé sû kül de -
mé nyek át vé te li ide jét óra, perc pon tos ság gal kell meg je -
löl ni. Amennyi ben ik ta tás ra nem jo go sult sze mély vagy
szer ve ze ti egy ség ve szi át az ira tot, úgy azt kö te les ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb az ér ke zést kö ve tõ elsõ mun ka -
nap kez de tén a cím zett nek vagy az ille té kes ik ta tó egy ség -
nek ik ta tás ra át ad ni.

22.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett irat át vé te lé nek és ér -
ke zé sé nek idõ pont ja fo lya ma tos mû kö dé sû rend sze rek
ese tén a fo ga dó szerv elekt ro ni kus rend szer e ál tal ki ál lí tott 
elekt ro ni kus vissza iga zo lás ban (át vé te li nyug tá ban) sze -
rep lõ idõ pont.

(2) Nem fo lya ma tos mû kö dé sû rend sze rek ese tén a ha -
tár idõt meg tar tott nak kell te kin te ni, ha annak le jár ta az
üzem szü net idõ sza ká ra esik, en nél fog va az elekt ro ni kus
vissza iga zo lást (át vé te li nyug tát) a fo ga dó szerv az üzem -
szü ne tet kö ve tõ elsõ mun ka na pon ál lít ja ki.

(3) Egyes elekt ro ni kus úton ér ke zett ira tok elekt ro ni kus
vissza iga zo lá sa ese té ben kü lön jog sza bály idõ bé lyeg zõ al -
kal ma zá sát ír hat ja elõ.

23.  §

Sé rült kül de mény át vé te le ese tén a sé rü lés té nyét pa pír
ala pú ira tok ese té ben az át vé te li ok má nyon je löl ni kell, és
so ron kí vül el len õriz ni kell a kül de mény tar tal má nak meg -
lé tét. A hi ány zó ira tok ról vagy mel lék le tek rõl a kül dõ
szer vet, sze mélyt ér te sí te ni kell.

24.  §

A gyors el in té zést igény lõ (,,azon nal”, „sür gõs” jel zé sû) 
kül de ményt azon nal to váb bí ta ni kell a cím zett hez, ille tõ -
leg azt a szig ná lás ra jo go sult nak so ron kí vül be kell mu tat -
ni, az elekt ro ni kus ira tot ré szé re to váb bí ta ni kell.

25.  §

(1) Az elekt ro ni ku san ér ke zett irat át vé te lét meg kell ta -
gad ni, ha az biz ton sá gi koc ká za tot je len t a fo ga dó szerv
szá mí tás tech ni kai rend sze ré re.
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(2) A kül de mény a fo ga dó szerv rend sze ré re biz ton sá gi
koc ká za tot je len t, ha

a) a ha tó ság in for ma ti kai rend sze ré hez vagy azon ke -
resz tül más in for ma ti kai rend szer hez való jo go su lat lan
hoz zá fé rés cél ját szol gál ja, vagy

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott in for ma ti kai rend szer
üze me lé sé nek vagy más sze mé lyek hoz zá fé ré sé nek jo go -
su lat lan aka dá lyo zá sá ra irá nyul,

c) az a) pont ban meg ha tá ro zott in for ma ti kai rend szer -
ben lévõ ada tok jo go su lat lan meg vál toz ta tá sá ra, hoz zá fér -
he tet len né té te lé re vagy tör lé sé re irá nyul.

(3) A fo ga dó szerv a fel dol go zás el ma ra dá sá nak té nyé -
rõl és annak oká ról ér te sí ti a kül dõt.

(4) Nem kö te les a fo ga dó szerv a (3) be kez dés sze rint
ér te sí te ni a fel adót, ha ko ráb ban már ér ke zett azo nos jel le -
gû biz ton sá gi koc ká za tot tar tal ma zó be ad vány az adott
kül dõ tõl. Az is mét lõ dés ér tel me zé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat az Irat ke ze lé si Sza bály zat tar tal maz za.

26.  §

Té ves cím zés vagy hely te len kéz be sí tés ese tén a kül de -
ményt azon nal to váb bí ta ni kell a cím zett hez, vagy ha ez
nem le het sé ges, vissza kell kül de ni a fel adó nak. Amennyi -
ben a fel adó nem ál la pít ha tó meg, a kül de ményt, a
25.  §-ban jel zett ki vé tel lel, irat tá raz ni és az irat tá ri terv ben
meg ha tá ro zott idõ után se lej tez ni kell.

A küldemény felbontása és érkeztetése

27.  §

A szerv hez ér ke zett kül de ményt – a mi nõ sí tett ira tok ki -
vé te lé vel 

a) a cím zett, vagy

b) a köz pon ti irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ ál tal írás ban 
fel ha tal ma zott sze mély, vagy

c) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott szer ve ze ti egy ség dol go zó ja, vagy

d) au to ma ti ku san az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg ha -
tá ro zott elekt ro ni kus rend szer

bont hat ja fel.

28.  §

(1) Fel bon tás nél kül do ku men tál tan a cím zett nek kell
to váb bí ta ni

a) ,,s. k.,” fel bon tás ra  szóló, va la mint

b) azon kül de mé nye ket, me lyek nél ezt az arra jo go sult
sze mély el ren del te.

(2) A kül de mé nyek cím zett je kö te les gon dos kod ni az
ál ta la át vett hi va ta los kül de mény irat ke ze lé si sza bály zat
sze rin ti ik ta tá sá ról.

29.  §

A kül de mé nyek té ves fel bon tá sa kor a fel bon tó az át vé -
tel és a fel bon tás té nyét a dá tum meg je lö lé sé vel, do ku men -
tál tan kö te les rög zí te ni, majd gon dos kod nia kell a kül de -
mény cím zett hez való el jut ta tá sá ról.

30.  §

A kül de mény fel bon tá sa kor el len õriz ni kell a jel zett
mel lék le tek meg lé tét és ol vas ha tó sá gát. Az eset le ge sen
fel me rü lõ prob lé mák té nyét rög zí te ni kell, és er rõl tá jé koz -
tat ni kell a kül dõt is.

31.  §

(1) Az elekt ro ni ku san ér ke zett ira tot ik ta tás elõtt meg -
nyit ha tó ság (ol vas ha tó ság) szem pont já ból el len õriz ni kell.

(2) Amennyi ben az irat a ren del ke zés re álló esz kö zök -
kel nem nyit ha tó meg, úgy a kül dõt az ér ke zés tõl szá mí tott
há rom na pon be lül ér te sí te ni kell a kül de mény ér tel mez he -
tet len sé gé rõl, és a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal hasz nált
elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dás sza bá lya i ról.

(3) Amennyi ben az irat nak csak egyes ele mei nem nyit -
ha tó ak meg a ren del ke zés re álló esz kö zök kel, úgy a kül dõt 
há rom na pon be lül ér te sí te ni kell az ele mek ér tel mez he tet -
len sé gé rõl, és a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal hasz nált
elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dás sza bá lya i ról, illetve a hi -
ány pót lás szük sé ges sé gé rõl és le he tõ sé ge i rõl.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti ira to kat ik tat ni nem kell.

32.  §

Ha fel bon tás al kal má val ki de rül, hogy a kül de mény
pénz t vagy egyéb ér té ket tar tal maz, a fel bon tó az össze get,
ille tõ leg a kül de mény ér té két kö te les az ira to kon vagy fel -
jegy zés for má já ban az irat hoz csa tol tan fel tün tet ni, és a
pénz t, il le ték bé lye get és egyéb ér té ket – el is mer vény el le -
né ben – a pénz ke ze lés sel meg bí zott dol go zó nak át ad ni. Az 
el is mer vényt az irat hoz kell csa tol ni.

33.  §

(1) Amennyi ben az irat be nyúj tá sá nak idõ pont já hoz
jog kö vet kez mény fû zõ dik vagy fû zõd het, gon dos kod ni
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kell, hogy annak idõ pont ja har ma dik fél ál tal meg ál la pít -
ha tó le gyen.

(2) Pa pír ala pú irat ese té ben a be nyúj tás idõ pont já nak
meg ál la pí tá sa a bo rí ték csa to lá sá val biz to sít ha tó.

(3) Elekt ro ni kus úton ér ke zett irat ese té ben az Irat ke ze -
lé si Sza bály zat ban ren del kez ni kell azok ról a tech ni kai kö -
ve tel mé nyek rõl, ame lyek az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ pont meg ál la pít ha tó sá gát biz to sít ják.

(4) Amennyi ben a be kül dõ ne vét vagy pon tos cí mét az
irat ból nem le het meg ál la pí ta ni, az ezek iga zo lá sá ra szol -
gá ló in for má ci ó hor do zó kat az irat hoz kell csa tol ni.

34.  §

Min den be ér ke zett kül de ményt ér kez tet ni kell. A nem
ik ta tan dó ira to kat az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg kell
ha tá roz ni.

35.  §

(1) Az elekt ro ni kus ira ton sze rep lõ elekt ro ni kus alá írás
ér vé nyes sé gét el len õriz ni és az ellen õr zés té nyét az ik ta -
tás ban rög zí te ni kell.

(2) Amennyi ben az elekt ro ni kus alá írás nem ér vé nyes,
ab ban az eset ben az elekt ro ni kus ira tot nem le het az alá író -
ként meg ne ve zett sze mély hez ren delt nek te kin te ni, az ik -
ta tást en nek meg fele lõen mó do sí ta ni kell.

36.  §

Az elekt ro ni kus ira tot gépi adat hor do zón (haj lé kony le -
mez, CD ROM stb.) át ven ni vagy el kül de ni csak pa pír ala -
pú kí sé rõ lap pal le het. Az adat hor do zót és a kí sé rõ la pot
mint ira tot és mel lé kelt ira tot kell ke zel ni. A kí sé rõ la pon a
cím zés ada tai mel lett fel kell tün tet ni a szá mí tó gé pes adat -
hor do zón lévõ irat(ok) tár gyát, a fájl ne vét, fájl tí pu sát, ren -
del ke zik-e elekt ro ni kus alá írás sal és az adat hor do zó pa ra -
mé te re it. Át vé tel kor el len õriz ni kell a kí sé rõ la pon fel tün -
te tett azo no sí tók va ló ság tar tal mát.

37.  §

Az irat mun ka hely rõl tör té nõ ki vi te lé rõl, mun ka he lyen
kí vü li ta nul má nyo zá sá ról, fel dol go zá sá ról, tá ro lá sá ról bel -
sõ sza bály zat ban kell ren del kez ni.

38.  §

A sze mé lyes ada tok ke ze lé sé hez való hoz zá já ru lást tar -
tal ma zó, illetve a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá -

nyuló ké rel mek ke ze lé sé rõl bel sõ sza bály zat ban kell ren -
del kez ni.

Iktatás

39.  §

(1) Ik ta tás cél já ra éven te meg nyi tott, hi te le sí tett ik ta tó -
köny vet kell hasz nál ni.

(2) Az ik ta tó könyv nek kö te le zõ en kell tar tal maz nia az
aláb bi ada to kat:

a) ik ta tó szám;
b) ik ta tás idõ pont ja;
c) kül de mény ér ke zé sé nek idõ pont ja, mód ja, ér kez te tõ

szá ma;
d) kül de mény el kül dé sé nek idõ pont ja, mód ja;
e) kül de mény adat hor do zó já nak tí pu sa (pa pír ala pú,

elekt ro ni kus), adat hor do zó ja;
f) kül dõ meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai;
g) cím zett meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai;
h) ér ke zett irat ik ta tó szá ma (ide gen szám);
i) mel lék le tek szá ma;
j) ügy in té zõ szer ve ze ti egy ség és az ügy in té zõ meg ne -

ve zé se;
k) irat tár gya;
l) elõ- és utó ira tok ik ta tó szá ma;
m) ke ze lé si fel jegy zé sek;
n) ügy in té zés ha tár ide je, és vég re haj tá sá nak idõ pont ja;
o) irat tá ri té tel szám;
p) irat tár ba he lye zés idõ pont ja.

(3) Az ira tot el kell lát ni ik ta tó szám mal és az irat egyéb
azo no sí tó ada ta i val.

40.  §

Osz tott ik ta tás ese tén az ik ta tó szám nak tar tal maz nia
kell az ik ta tó hely azo no sí tó ját (szerv kód, ve zér szám, tárgy 
sze rin ti azo no sí tó, ik ta tó könyv azo no sí tó). Az ik ta tó hely
azo no sí tó kat az irat ke ze lé si fel ada tok fel ügye le tét el lá tó
fe le lõs ve ze tõ adja ki és tart ja nyil ván.

41.  §

(1) Az ugyan azon ügy ben, ugyan ab ban az év ben ke let -
ke zett ira to kat egy fõ szá mon kell nyil ván tar ta ni.

(2) Egy ik ta tó köny vön be lül a fõ szá mo kat fo lya ma tos
sor szá mos rend szer ben kell ki ad ni.

(3) Az ügy irat hoz tar to zó ira to kat az ik ta tá si fõ szám
alatt fo lya ma to san ki adott al szá mo kon kell nyil ván tar ta ni.
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(4) Az ik ta tó szám nak tar tal maz nia kell – osz tott ik ta tás
ese tén az ik ta tó hely azo no sí tó ját – az ik ta tá si fõ szá mot, az
al szá mot, va la mint az ik ta tó szám ki adá sá nak évét.

(5) Ha az ügy in té zés szak mai kö ve tel mé nye ezt szük sé -
ges sé te szi to váb bi szám, illetve be tû jel al kal maz ha tó,
ame lyek jegy zé két a köz fel ada tot el lá tó szerv irat ke ze lé si
sza bály za tá ban kell rög zí te ni.

42.  §

(1) Az ügy irat tár gyát – ille tõ leg annak meg ál la pí tá sá ra
al kal mas rö vi dí tett vál to za tot – az ik ta tó könyv „tárgy” ro -
va tá ba be kell írni. A tár gyat csak egy szer, az ügy irat hoz
tar to zó elsõ irat nyil ván tar tás ba vé te le al kal má val kell be -
ír ni, ki vé ve, ha az – az irat tar tal mát nem érin tõ en – lé nye -
ge sen meg vál to zott, eb ben az eset ben az új tár gyat úgy kell 
be ve zet ni, hogy az ere de ti tárgy is fel is mer he tõ ma rad jon.

(2) Az ügy irat tár gya, ille tõ leg az ügy fél neve és azo no -
sí tó ada tai alap ján név- és tárgy mu ta tó köny vet kell ve zet -
ni, ille tõ leg az elekt ro ni kus ik ta tó könyv ben biz to sí ta ni
kell az e szem pon tok sze rin ti vissza ke re sés le he tõ sé gét
(név- és tárgy mu ta tó zás). A gyor sabb ke re sés ér de ké ben
az ira tok hoz a tárgy jel lem zõi alap ján tárgy sza va kat kell
ren del ni, és biz to sí ta ni kell a tárgy sza vak és azok kom bi -
ná ci ó ja sze rin ti ke re sés, va la mint a ta lá la tok szû kí té sé nek
le he tõ sé gét.

43.  §

(1) Az ik ta tó köny vet az év utol só mun ka nap ján, az utol -
só irat ik ta tá sa után le kell zár ni.

(2) A kézi ik ta tó könyv ese té ben az ik ta tás ra fel hasz nált
utol só szá mot kö ve tõ alá hú zás sal kell a zá rást el vé gez ni,
majd azt a kel te zést köve tõen alá írás sal, to váb bá a kör bé -
lyeg zõ le nyo ma tá val hi te le sí te ni kell.

(3) Irat ke ze lé si szoft ver al kal ma zá sa ese tén biz to sí ta ni
kell, hogy zá rás után a rend szer be az adott évre, az adott
ik ta tó könyv be ne le hes sen több ira tot ik tat ni. Az ik ta tó -
könyv zá rá sá nak ré sze ként el kell ké szí te ni – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott for má tum ban – az ik ta tó könyv
idõ bé lyeg zõ vel el lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát.

44.  §

Az irat ke ze lõ nek az ira to kat a be ér ke zés nap ján, de leg -
ké sõbb az azt kö ve tõ mun ka na pon be kell ik tat ni. So ron
kí vül kell ik tat ni a ha tár idõs ira to kat, táv ira to kat, exp ressz
kül de mé nye ket, a hi va tal ból tett in téz ke dé se ket tar tal ma zó 
„sür gõs” jel zé sû ira to kat.

45.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett irat ik ta tá si szá má ról,
az el já rás meg in dí tá sá nak nap já ról, az ügy in té zé si ha tár -
idõ rõl, az ügy in té zõ rõl és hi va ta li el ér he tõ sé gé rõl – az ér -
kez te té si szám ra hi vat ko zás sal – a kül dõt, ha ezt kér te, a
be ér ke zés tõl szá mí tott há rom na pon be lül elekt ro ni kus
úton ér te sí te ni kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés fel hasz nál ha tó az
üggyel kap cso la to san fenn ál ló fi ze té si kö te le zett ség re vo -
nat ko zó ér te sí tés re is, de azt ön ál ló an is meg le het kül de ni.

46.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett ira tok au to ma ti kus ik -
ta tá sát az irat ke ze lé si sza bály zat le he tõ vé te he ti.

(2) Az au to ma ti kus ik ta tás ak kor al kal maz ha tó, ha
a) az au to ma ti kus ik ta tás ra ki je lölt ügy tí pu sok ira tai el -

kü lö ní tett elekt ro ni kus fo ga dá si cím re ér kez nek;
b) a be nyúj tás sza bá lya i ról az ügy fe lek rész le tes tá jé -

koz ta tást ér het nek el a köz fel ada tot el lá tó szerv és/vagy a
köz pon ti rend szer hon lap ján;

c) a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal elõ ze tesen köz zé tett
for má tum ban és alak ban tör té nik a do ku men tum be nyúj tá -
sa;

d) az irat ke ze lé si sza bály zat ren del ke zik a té ve sen az
au to ma ti kus ik ta tá si rend szer be ke rült ira tok ke ze lé sé rõl.

(3) Au to ma ti kus ik ta tá si rend szer al kal ma zá sa ese tén az 
elekt ro ni kus irat be ér ke zé se kor el kül dött au to ma ti kus
vissza iga zo lás egy ben az ik ta tás ról (a 45.  § sze rin ti adat -
tar ta lom mal), va la mint a fi ze té si kö te le zett ség rõl  szóló tá -
jé koz ta tást is tar tal maz hat ja.

47.  §

Nem kell ik tat ni, de jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben nyil ván kell tar ta ni:

a) köny ve ket, tan anya go kat;
b) rek lám anya go kat, tá jé koz ta tó kat;
c) meg hí vó kat;
d) nem szi go rú szám adá sú bi zony la to kat;
e) be mu ta tás ra vagy jó vá ha gyás cél já ból vissza vá ró lag

ér ke zett ira to kat;
f) pénz ügyi bi zony la to kat, szám lá kat (kü lön sza bá lyo -

zás sze rint);
g) mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat;
h) anyag ke ze lés sel kap cso la tos nyil ván tar tá so kat;
i) köz lö nyö ket, saj tó ter mé ke ket;
j) vissza ér ke zett tér ti ve vé nye ket és elekt ro ni kus

vissza iga zo lá so kat.
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48.  §

Té ves ik ta tás ese tén a kézi ik ta tó könyv ben a be jegy zést
át hú zás sal kell ér vény te le ní te ni oly mó don, hogy az ér -
vény te le ní tés té nye – az ere de ti be jegy zés ol vas ha tó sá ga
mel lett – két ség te len le gyen. Elekt ro ni kus ik ta tó könyv
hasz ná la ta ese tén a mó do sí tá so kat tar tal muk meg õr zé sé -
vel, nap ló zás sal do ku men tál ni kell. A té ve sen ki adott ik ta -
tó szám nem hasz nál ha tó fel újra.

49.  §

(1) A kézi ik ta tó könyv ben sor szá mot üre sen hagy ni, a
fel hasz nált la po kat össze ra gasz ta ni, a be jegy zett ada to kat
ki ra dí roz ni, vagy bár mely más mó don ol vas ha tat lan ná ten -
ni nem sza bad. Ha he lyes bí tés szük sé ges, a té ves ada tot
vagy szá mot egy vo nal lal úgy kell át húz ni, hogy az ere de ti
fel jegy zés ol vas ha tó ma rad jon. A ja ví tást kel te zés sel és
kéz jeggyel kell iga zol ni.

(2) Elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer al kal ma zá sa ese -
tén az utó la gos mó do sí tás té nyét a jo go sult ság gal ren del -
ke zõ ügy in té zõ/ügy ke ze lõ azo no sí tó já val és a ja ví tás ide -
jé nek meg je lö lé sé vel nap lóz ni kell. A nap ló ban kö vet he -
tõ en rög zí te ni kell az ere de ti és a mó do sí tott ada to kat.

50.  §

Az irat ik ta tá sa elõtt meg kell ál la pí ta ni, hogy van-e
elõz mé nye. Az elõz ményt az irat hoz kell sze rel ni.
Amennyi ben az irat ik ta tá sa nem le het sé ges az elõz mény
fõ szá má ra, rög zí te ni kell az ik ta tó könyv ben az elõ irat ik ta -
tó szá mát, és az elõz mény nél a je len irat ik ta tó szá mát, mint
az utó irat ik ta tó szá mát.

Szignálás

51.  §

(1) Az irat ke ze lõ az ér ke zett ira tot kö te les az ille té kes
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek vagy a ve ze tõ meg bí zott já -
nak át ad ni, aki ki je lö li az ügy in té zést vég zõ sze mélyt
(szig ná lás). Az Irat ke ze lé si Sza bály zat ren del kez het úgy,
hogy bi zo nyos, jól meg ha tá ro zott irat cso port ese tén szig -
ná lás nél kül ah hoz az ügy in té zõ höz kell to váb bí ta ni az ira -
tot, aki ille té kes az ügy ben el jár ni, az irat ke ze lé si fel jegy -
zé se ket megtenni.

(2) Azt az ira tot, amely nek ik ta tott elõz mé nye van, vagy 
ha az ügy, ügy cso port fel dol go zá sá ra ille té kes szer ve ze ti
egy ség már ko ráb ban ki volt je löl ve, köz vet le nül a szer ve -
ze ti egy ség hez le het to váb bí ta ni.

(3) Az irat szig ná lá sá ra jo go sult meg ha tá roz za az el in té -
zés sel kap cso la tos eset le ges kü lön uta sí tá sa it (fel ada tok,
ha tár idõ, sür gõs sé gi fok stb.). Eze ket a szig ná lás ide jé nek
meg je lö lé sé vel írás ban te szi meg.

(4) A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je el ren del he ti az irat be -
mu ta tás elõt ti ik ta tá sát.

Kiadmányozás

52.  §

(1) Kül sõ szerv hez vagy sze mély hez kül den dõ ira tot ki -
ad mány ként csak a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban,
ügy rend ben meg ha tá ro zott, ki ad má nyo zá si jog gal ren -
delkezõ sze mély ír hat alá.

(2) Kül sõ szerv hez vagy sze mély hez ki ad mányt csak hi -
te le sen le het to váb bí ta ni.

(3) Nem mi nõ sül ki ad mány nak az elekt ro ni kus vissza -
iga zo lás, a fi ze té si azo no sí tó ról és az ik ta tó szám ról  szóló
elekt ro ni kus tá jé koz ta tás, va la mint az Irat ke ze lé si Sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott egyéb do ku men tu mok.

53.  §

(1) Az irat ak kor hi te les ki ad mány, ha:
a) azt az ille té kes ki ad má nyo zó sa ját ke zû leg alá ír ja,

vagy a ki ad má nyo zó neve mel lett az „s. k.” jel zés sze re pel, 
a hi te le sí tés sel fel ha tal ma zott sze mély azt alá írá sá val iga -
zol ja, to váb bá

b) a ki ad má nyo zó, illetve a fel ha tal ma zott sze mély alá -
írá sa mel lett a szerv hi va ta los bé lyeg zõ le nyo ma ta sze re -
pel.

(2) Nyom dai sok szo ro sí tás ese tén ele gen dõ
a) a ki ad má nyo zó neve mel lett az „s. k.” jel zés, vagy a

ki ad má nyo zó alak hû alá írás min tá ja és
b) a ki ad má nyo zó szerv bé lyeg zõ le nyo ma ta.

(3) A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ké szí tett hi te les ki -
ad mány ról hi te les má so la tot ké szí te ni mi nõ sí tett elekt ro -
ni kus alá írás sal és a má so lat ké szí té si dá tu má nak rög zí té -
sé vel le het.

(4) A szerv nél ke let ke zett ira tok ról az ira tot õrzõ szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõ je, vagy ügy in té zõ je hi te le sí té si zá ra -
dé ko lás sal jo go sult pa pír ala pú és elekt ro ni kus má so la tot
is ki ad ni.

54.  §

A ki ad má nyo zás hoz hasz nált bé lyeg zõk rõl, ér vé nyes
alá írás-bé lyeg zõk rõl és a hi va ta los cél ra fel hasz nál ha tó
elekt ro ni kus alá írá sok ról nyil ván tar tást kell ve zet ni.
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Expediálás

55.  §

A szer ve ze ti egy ség irat ke ze lõ jé nek el len õriz nie kell,
hogy a hi te le sí tett ira to kon vég re haj tot tak-e min den ki adói 
uta sí tást, és a mel lék le te ket csa tol ták-e. E fel adat el vég zé -
se után do ku men tál ni kell a nyil ván tar tás sal, to váb bí tás sal
kap cso la tos in for má ci ó kat.

56.  §

A kül de mé nye ket a to váb bí tás mód ja sze rint kell cso -
por to sí ta ni (pos ta, kü lön kéz be sí tõ, fu tár szol gá lat stb.).

57.  §

Az elekt ro ni kus irat el kül dé se idõ pont ját do ku men tál ni
kell.

58.  §

(1) Elekt ro ni kus le vél ben ira tot csak ak kor le het kül de -
ni, ha a cím zett a ké rel met elekt ro ni ku san küld te be, vagy
azt – az elekt ro ni kus le vél cí me meg adá sa mel lett – ki fe je -
zet ten kéri.

(2) Amennyi ben az elekt ro ni kus le vél el kül dé se meg -
hiúsul, az elekt ro ni kus irat pa pír ala pú hi te les vál to za tát
ha gyo má nyos kéz be sí té si mód szer rel kell meg kül de ni a
cím zett nek.

Irattározás

59.  §

Az irat tár ba adást és az irat tá ri anyag ke ze lé sét do ku -
men tál tan, vissza ke res he tõ en kell vé gez ni.

60.  §

(1) Át me ne ti irat tár ba le het el he lyez ni az el in té zett, to -
váb bi ér de mi in téz ke dést nem igény lõ, ki ad má nyo zott,
irat tá ri té tel szám mal el lá tott ügy ira to kat.

(2) Az át me ne ti irat tár az irat ke ze lé si sza bály zat ban
rög zí tett ide ig õrzi az ira to kat, ezt köve tõen azo kat se lej te -
zi vagy át ad ja a szer ve zet köz pon ti irat tá rá nak. A köz pon ti
irat tár gon dos ko dik a ma ra dan dó ér té kû ira tok le vél tá ri át -
adá sá ról.

61.  §

(1) Irat tár ba he lye zés elõtt az ügy in té zõ nek az ügy irat -
hoz – ha ed dig nem tör tént meg – hoz zá kell ren del nie (pa -
pír ala pú irat ese tén rá ve zet nie) az irat tá ri té tel szá mot, és
meg kell vizs gál ni, hogy az elõ írt ke ze lé si és ki adá si uta sí -
tá sok tel je sül tek-e.

(2) A fe les le ges sé vált mun ka pél dá nyo kat és má so la to -
kat az ügy irat ból ki kell emel ni, és a se lej te zé si el já rás mel -
lõ zé sé vel meg kell sem mi sí te ni.

(3) Ezt köve tõen be kell ve zet ni az ik ta tó könyv meg fe -
le lõ ro va tá ba az irat tár ba he lye zés idõ pont ját, és el kell he -
lyez ni az irat tá ri té tel szám nak meg fe le lõ gyûj tõ be.

(4) A köz pon ti irat tár ba csak le zárt év fo lya mú, se géd -
köny vek kel el lá tott ügy ira tok ad ha tók le.

62.  §

(1) Az azo nos ik ta tó hely hez és azo nos év kör höz tar to zó
elekt ro ni ku san tá rolt ira to kat, ke ze lé si fel jegy zé se ket,
nyil ván tar tá si ada to kat kö zös rend szer ben kell ke zel ni.
Meg fe le lõ jo go sult sá gi rend szer al kal ma zá sa ese tén a kü -
lön bö zõ ik ta tó he lyek hez tar to zó ira tok kö zös rend szer ben
is tá rol ha tók.

(2) Az elekt ro ni ku san tá rolt ada tok, ira tok utó la gos ol -
vas ha tó sá gát, hasz ná la tát a se lej te zé si idõ le já ra tá ig vagy
le vél tár ba adá sá ig biz to sí ta ni kell.

63.  §

(1) A szerv dol go zói az ér vé nyes szer ve ze ti és mû kö dé si 
sza bály zat ban rög zí tett jo go sult sá guk alap ján az irat tár ból
hi va ta los hasz ná lat ra köl csö nöz het nek ira to kat.

(2) A köl csön zést utó la go san is el len õriz he tõ mó don,
do ku men tál tan kell vé gez ni.

(3) Pa pír ala pú ira tok ese té ben az irat tár ból ki adott ügy -
irat ról ügy irat pót ló la pot kell ké szí te ni, ame lyet mint el is -
mer vényt az át ve võ alá ír. Az alá írt ügy irat pót ló la pot a
köl csön zés ide je alatt az irat tár ban az ügy irat he lyén kell
tá rol ni.

(4) Elekt ro ni kus ira tok ese té ben a jo go sult fel hasz ná lók
nap ló zás mel lett te kint he tik meg az ira tot. Amennyi ben a
fel hasz ná ló a sa ját gé pé rõl nem éri el a meg te kin ten dõ ira -
tot, ak kor az irat tár ke ze lé sé ért fe le lõs ügy in té zõ nek kell
gon dos kod nia ar ról, hogy a jo go sult fel hasz ná ló elekt ro ni -
kus úton meg kap ja a kért irat má so la tát.
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Selejtezés

64.  §

(1) Az ügy ira tok se lej te zé sét az irat ke ze lés fel ügye le té -
vel meg bí zott ve ze tõ ál tal ki je lölt leg alább 3 tagú se lej te -
zé si bi zott ság ja vas la ta alap ján le het el vé gez ni az irat tá ri
terv ben rög zí tett õr zé si idõ le tel té vel.

(2) Az irat se lej te zés rõl a se lej te zé si bi zott ság tag jai ál tal 
alá írt, és a szerv kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val el lá tott
se lej te zé si jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, me lyet ik ta tás
után az ille té kes le vél tár hoz kell to váb bí ta ni, a se lej te zés
en ge dé lye zé se vé gett.

(3) A le vél tár az ira tok meg sem mi sí té sét a szük sé ges
ellen õr zés után a se lej te zé si jegy zõ könyv vissza kül dött
pél dá nyá ra írt zá ra dék kal en ge dé lye zi.

(4) A meg sem mi sí tés rõl a szerv ve ze tõ je az adat vé del mi 
és biz ton sá gi elõ írások figye lembe véte lével gon dos ko dik.

Levéltárba adás

65.  §

(1) A le vél tár szá má ra át adan dó ügy ira to kat az ügy vi te li 
se géd le tek kel együtt az át adó költ sé gé re az irat tá ri terv
sze rint, át adás-át vé te li jegy zõ könyv kí sé re té ben, annak
mel lék le tét ké pe zõ át adá si egy ség sze rin ti (do boz, cso mag
stb.) té tel jegy zék kel együtt, tel jes, le zárt év fo lya mok ban
kell át ad ni. A vissza tar tott ügy ira tok ról kü lön jegy zé ket
kell ké szí te ni.

(2) Az elekt ro ni ku san tá rolt ügy ira tok át adá sát a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott for má tum sze rint kell el vé -
gez ni.

V. Fejezet

HOZZÁFÉRÉS AZ IRATOKHOZ, AZ IRATOK
VÉDELME

66.  §

(1) Az ira tok kal és az azok ke ze lé sé hez al kal ma zott
gépi adat hor do zók kal kap cso lat ban min den eset ben ren -
del kez ni kell a szük sé ges vé del mi in téz ke dé sek rõl, be le -
ért ve a ví rus vé del met és a ké ret len elekt ro ni kus üze ne tek
el le ni vé de ke zést is. Biz to sí ta ni kell az il le ték te len hoz zá -
fé rés meg aka dá lyo zá sát mind a pa pír ala pú, mind a gépi
adat hor do zó ese té ben.

(2) A köz fel ada tot el lá tó szer vek al kal ma zot tai csak
azok hoz az – akár pa pír ala pú, akár gépi adat hor do zón tá -
rolt – ira tok hoz, ille tõ leg ada tok hoz fér het nek hoz zá, ame -
lyek re mun ka kö rük el lá tá sá hoz szük sé gük van, vagy
amely re az ille té kes ve ze tõ fel ha tal ma zást ad. A hoz zá fé -
ré si jo go sult sá got fo lya ma to san nap ra ké szen kell tar ta ni.

67.  §

(1) Az ira tok hoz a ki ad má nyo zó dön té se alap ján az
aláb bi ke ze lé si uta sí tá sok al kal maz ha tók:

a) ,,Sa ját kezû fel bon tás ra!”,
b) ,,Más szerv nek nem ad ha tó át!”,
c) ,,Nem má sol ha tó!”,
d) ,,Ki vo nat nem ké szít he tõ!”,
e) ,,El ol va sás után vissza kül den dõ!”,
f) ,,Zárt bo rí ték ban tá ro lan dó!” (a ke ze lé sé re vo nat ko -

zó uta sí tá sok meg je lö lé sé vel.),
g) va la mint más, az adat hor do zó sa já tos sá gá tól füg gõ

egyéb szük sé ges uta sí tás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ze lé si uta sí tá -
sok nem kor lá toz hat ják a köz ér de kû ada tok meg is me ré sét.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

68.  §

(1) Az irat ke ze lés rend sze rét csak a nap tá ri év kez de tén
le het meg vál toz tat ni.

(2) E ren de let sza bá lya it az au to ma ti zált egye di dön té -
sek kel kap cso la tos ügy in té zés ese tén az Ltv. 35/A.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján ki adott
ren de let ben meg ha tá ro zott sa já tos kö ve tel mé nyek figye -
lembe véte lével kell al kal maz ni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

69.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a 2006. ja nu ár 1-je után ki -
adás ra ke rü lõ irat ke ze lé si sza bály za tok te kin te té ben kell
al kal maz ni. A je len leg ér vény ben lévõ irat ke ze lé si sza -
bály za to kat 2007. ja nu ár 1-jé ig a ren de let nek meg fele lõen
mó do sí ta ni kell. Pa pír ala pú ik ta tó köny vek hasz ná la ta ese -
tén a 41.  § (1) és (3) be kez dé se it 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell
al kal maz ni. E ren de let ren del ke zé se it a tár sa da lom biz to sí -
tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 79.  §
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(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott törzs szám hoz kap cso ló -
dó ira tok te kin te té ben 2015. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a mi nisz té -
riu mok és az or szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si szer vek
irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló 40/1998. (III. 6.)
Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

(4) A he lyi ön kor mány za tok irat ke ze lé si min ta sza bály -
za tá ról  szóló 38/1998. (IX. 4.) BM ren de let; a he lyi ön kor -
mány za tok irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló
38/1998. (IX. 4.) BM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
45/2003. (XII. 2.) BM ren de let; a he lyi ön kor mány za tok
irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló 38/1998. (IX. 4.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 22/1999. (VII. 16.) 
BM ren de let; az egész ség ügyi in téz mé nyek irat ke ze lé si
min ta sza bály za tá ról  szóló a 9/1999. (IV. 14.) EüM ren de -
let 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(5) 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 vényt mó -
do sí tó 2005. évi CXLIX. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõk le tel te után irat ke ze lé si cél ra csak 
a kü lön jog sza bály sze rint ta nú sí tott irat ke ze lé si szoft vert
al kal maz hat.

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

Az informatikai és hírközlési miniszter
16/2005. (XII. 21.) IHM

r e n d e l e t e

a rádió és televízió mûsorszórás
legmagasabb díjairól  szóló

2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem -
mel a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá -
ról  szóló 2002. évi XI. tör vény 2.  §-ának k) pont já ra – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
rende lem el:

1.  §

A rá dió és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i ról
 szóló 2/2003. (II. 7.) IHM ren de let (a továb biak ban: R.)
1–5. mel lék le te he lyé be e ren de let 1–5. mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. E ren -
de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 6.  §-a (2) be kez -
dé sé nek má so dik mon da ta, va la mint az R. 6. mel lék le te
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
6.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „2005. év tõl” szö veg rész he -
lyé be a „2006. év tõl” szö veg rész, va la mint az. R. 6.  §-ának 
(1) be kez dé sé ben a „2004. évre” szö veg rész he lyé be a
„2005. évre” szö veg rész lép.

Dr. Cse pe li György s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si 

mi nisz té ri u mi po li ti kai ál lam tit kár

1. melléklet

a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez

[1. melléklet
a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]

Rádió mûsorszórás 2006. évi legmagasabb
sugárzási díjai

Adó tel je sít mény
(kW-ig)

Ál ta lá nos for gal mi
adót nem tar tal ma zó

dí jak
(Ft/óra)

15% ál ta lá nos
for gal mi adó val

nö velt dí jak
(Ft/óra)

a) Rö vid hul lá mú mû sor szó rás

5 1 553 1 786

20 8 740 10 051

100 28 178 32 405

250 70 446 81 013

b) Kö zép hul lá mú mû sor szó rás

1 577 664

5 2 130 2 450

10 4 643 5 339

15 5 828 6 702

20 6 275 7 216

25 7 781 8 948

40 10 776 12 392

75 17 004 19 555

135 20 400 23 460

1. szám INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 29



Adó tel je sít mény
(kW-ig)

Ál ta lá nos for gal mi
adót nem tar tal ma zó

dí jak
(Ft/óra)

15% ál ta lá nos
for gal mi adó val

nö velt dí jak
(Ft/óra)

150 26 017 29 920
300 52 034 59 839
500 73 811 84 883

1000 115 276 132 567
2000 221 590 254 829

c) Ult ra rö vid hul lá mú mû sor szó rás

0,5 mono/szte reo 464 534
1 mono/szte reo 656 754
2 mono 1 649 1 896
2 szte reo 1 856 2 134
3 mono 2 210 2 542
3 szte reo 2 483 2 855
5 mono 2 673 3 074
5 szte reo 2 891 3 325
10 mono 3 490 4 014
10 szte reo 3 699 4 254

2. melléklet
a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez

[2. melléklet
a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]

Televízió mûsorszórás 2006. évi legmagasabb
 sugárzási díjai

Adó tel je sít mény
(kW-ig)

Ál ta lá nos for gal mi
adót nem tar tal ma zó

dí jak
(Ft/óra)

15% ál ta lá nos
for gal mi adó val

 nö velt dí jak
(Ft/óra)

a) Nagy adók (1 kW-nál na gyobb tel je sít mé nyû adók)

1 1 787 2 055
2 4 274 4 915
3 5 715 6 572
4 7 141 8 212
5 8 916 10 253
6 9 815 11 287
8 11 609 13 350

10 14 280 16 422
15 19 565 22 500
20 33 141 38 112
40 56 358 64 812

b) Kis adók (1 kW-nál ki sebb tel je sít mé nyû adók)

1 400 1 610

3. melléklet

a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez

[3. melléklet
a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]

Rádió mûsorszórás 2006. évi legmagasabb
rendelkezésre állási díjai

Adó tel je sít mény
(kW-ig)

Ál ta lá nos for gal mi
adót nem tar tal ma zó

dí jak
(Ft/hó)

15% ál ta lá nos
for gal mi adó val

nö velt dí jak
(Ft/hó)

a) Rö vid hul lá mú mû sor szó rás

5 559 094 642 958

20 3 147 067 3 619 127

100 10 144 388 11 666 046

250 25 360 966 29 165 111

b) Kö zép hul lá mú mû sor szó rás

1 207 499 238 624

5 766 591 881 580

10 1 671 517 1 922 245

15 2 098 045 2 412 752

20 2 259 431 2 598 346

25 2 801 234 3 221 419

40 3 879 075 4 460 936

75 6 121 215 7 039 397

135 7 343 152 8 444 625

150 9 366 267 10 771 207

300 18 732 531 21 542 411

500 26 571 375 30 557 081

1000 41 499 762 47 724 726

2000 79 771 766 91 737 531

c) Ult ra rö vid hul lá mú mû sor szó rás

0,5 mono/szte reo 167 152 192 225

1 mono/szte reo 236 318 271 766

2 mono 593 678 682 730

2 szte reo 668 608 768 899

3 mono 795 412 914 724

3 szte reo 893 398 1 027 408

5 mono 962 565 1 106 950

5 szte reo 1 040 376 1 196 432

10 mono 1 256 521 1 444 999

10 szte reo 1 331 450 1 531 168
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4. melléklet
a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez

[4. melléklet
a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]

Televízió mûsorszórás
2006. évi legmagasabb rendelkezésre állási díjai

Adó tel je sít mény
(kW-ig)

Ál ta lá nos for gal mi
adót nem tar tal ma zó

dí jak
(Ft/hó)

15% ál ta lá nos 
for gal mi adó val 

nö velt dí jak
(Ft/hó)

a) Nagy adók (1 kW-nál na gyobb tel je sít mé nyû adók)
1 642 670 739 071
2 1 538 950 1 769 793
3 2 057 697 2 366 352
4 2 570 681 2 956 283
5 3 210 467 3 692 037
6 3 533 244 4 063 231
8 4 178 796 4 805 615

10 5 141 360 5 912 564
15 7 043 431 8 099 946
20 11 931 181 13 720 858
40 20 288 773 23 332 089

b) Kis adók (1 kW-nál ki sebb tel je sít mé nyû adók)

504 337 579 988

5. melléklet
a 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez

[5. melléklet
a 2/2003. (II. 7.) IHM rendelethez]

Mûholdas mûsorszórás esetén
mûholdra feladás 2006. évi legmagasabb díja

Ál ta lá nos for gal mi adót 
nem tar tal ma zó dí jak (Ft/év)

15% ál ta lá nos for gal mi adó val
nö velt dí jak

(Ft/év)

128 317 841    147 565 517

Az informatikai és hírközlési miniszter
17/2005. (XII. 21.) IHM

r e n d e l e t e

a belföldi fenntartott postai szolgáltatások
legmagasabb hatósági díjairól  szóló

2/2004. (III. 3.) IHM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, va la mint a pos -

tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 53.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben fog lalt 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 bel föl di fenn tar tott pos tai szol gál ta tá sok leg ma ga -
sabb ha tó sá gi dí ja i ról  szóló 2/2004. (III. 3.) IHM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § Az 50 gramm nál nem na gyobb tö me gû le vél- és
cím zett rek lám kül de mé nyek kel, va la mint – tö meg ha tár tól
füg get le nül – a hi va ta los ira tok kal kap cso la tos bel föl di
pos tai szol gál ta tá sért fel szá mít ha tó leg ma ga sabb ha tó sá gi
dí ja kat e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a a) pont já nak 1. al pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[a) le vél kül de mény: olyan pos tai kül de mény – ide ért ve
a le ve le zõ la pot is –, amely bár mely fi zi kai adat hor do zón
(pl. pa pí ron, mág ne ses, illetve di gi tá lis adat hor do zón)
meg je le ní tett egye di vagy sze mé lyes jel le gû köz lést, ada tot 
vagy in for má ci ót tar tal maz]

„1. tö me ge leg fel jebb 50 g;”

(2) Az R. 3.  §-a d) pont já nak 2.1. al pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[2. Kö ze pes nek mi nõ sül az a cím zett rek lám kül de mény,
amely]

„2.1. leg fel jebb 50 g tö me gû;”

(3) Az R. 3.  §-a d) pont já nak 4. al pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„4. Stan dard cím zett rek lám kül de mény nek mi nõ sül a
rek lám kül de mény a ki csi és kö ze pes ka te gó ri á ban, ha az
1–2. pon to kon túl me nõ en”

(4) Az R. 3.  §-a d) pont já nak 5. al pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„5. Kre a tív cím zett rek lám kül de mény nek mi nõ sül a
rek lám kül de mény a ki csi és kö ze pes ka te gó ri á ban, ha nem
fe le l meg a 4. pont ban fog lalt fel té te lek nek.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ új cím mel és új 3/A.  §-sal egé szül ki:

„Hozzáférési pont szerkezetû árak alkalmazása

3/A.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban hoz zá fé ré si pont
szer ke ze tû ta ri fa a fel vé tel he lye és a fe la dá son kén ti kül -
deménymennyiség függ vé nyé ben ki ala kí tott költ ség ala pú
díj.

(2) Nem el sõbb sé gi ke ze lé sû le vél és a cím zett rek lám -
kül de mé nyek ese té ben ke rül het sor a hoz zá fé ré si pont
szer ke ze tû ta ri fa al kal ma zá sá ra az aláb bi fel té te lek egy -
ide jû tel je sü lé se mel lett:
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a) kül de mé nyek egye di tö me ge nem ha lad ja meg az
50 gram mot;

b) mé re te

ba) LC/6-os bo rí ték: 114 × 162 ± 1,5 mm

bb) LA/4 (DL)-os bo rí ték: 110 × 220 ± 1,5 mm

bc) C6/C5-os bo rí ték: 114 × 229 ± 1,5 mm

bd) A/6 és 115 × 148 ± 1,5 mm (le ve le zõ lap);
c) a bo rí ték a zá ró szár nyá nak fo lya ma tos leragasztá -

sával le van zár va, a tar ta lom a bo rí té kot ki töl ti;
d) a kül de mé nyek az Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont ban 

(a to váb bi ak ban: OLK) vagy a 2. mel lék let ben meghatá -
rozott fel dol go zó üze mek ben (a to váb bi ak ban: PFÜ)
 kerülnek fel adás ra 8.00 és 15.00 óra kö zött;

e) az egy sze ri fel adás mennyi sé ge kül de mény faj tán -
ként és azon be lül súly ha tá ron ként nem ke ve sebb, mint
10 000 da rab;

f) kü lön bö zõ súly ka te gó ri á jú le vél- és cím zett rek lám -
kül de mé nyek ter mé ken ként és súly ka te gó ri án ként elkü -
lönült egy ség ra ko mány ban ke rül nek fel adás ra;

g) a fel adás nap ját meg elõ zõ en mi ni mum 5 mun ka nap -
pal elõ re jel zést kell adni a fel adá si mennyi sé gek rõl;

h) a kül de mé nyek nek a szol gál ta tó ál tal meg ha tá ro zott
mér té kû elõ fel dol go zott ság gal kell ren del kez nie.

(3) Azok nál a kül de mé nyek nél, ame lyek nem fe lel nek
meg a (2) be kez dés sze rin ti fel té te lek nek, az alap ta ri fát
kell al kal maz ni.”

4.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép,
egy ide jû leg az R. – e ren de let 2. mel lék le té vel megálla -
pított – 2. mel lék let tel egé szül ki.

5.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és ezzel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 3.  §-a d) pont já nak
3.  alpontja.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

1. melléklet
a 17/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez

[Melléklet 
a 2/2004. (III. 3.) IHM rendelethez]

1. Le vél kül de mé nyek el sõbb sé gi ke ze lés sel

Meg ne ve zés Alap ta ri fa
PFÜ

fel adás
OLK

fel adás

a) Szab vány le vél  90 Ft  90 Ft  90 Ft
b) Egyéb le vél 120 Ft 120 Ft 120 Ft
c) Le ve le zõ lap,
  ké pes le ve le zõ lap  90 Ft  90 Ft  90 Ft

2. Le vél kül de mé nyek nem el sõbb sé gi ke ze lés sel

Meg ne ve zés Alap ta ri fa
PFÜ

fel adás
OLK

fel adás

a) Szab vány le vél

 10 000 db/fel adás és fe let te 52 Ft 50 Ft 48 Ft

 10 000 db/fel adás alatt 52 Ft 52 Ft 52 Ft

b) Egyéb le vél

 10 000 db/fel adás és fe let te 75 Ft 73 Ft 71 Ft

 10 000 db/fel adás alatt 75 Ft 75 Ft 75 Ft

c) Le ve le zõ lap,
  ké pes le ve le zõ lap

 10 000 db/fel adás és fe let te 52 Ft 50 Ft 48 Ft

 10 000 db/fel adás alatt 52 Ft 52 Ft 52 Ft

3. Cím zett rek lám kül de mény

Meg ne ve zés

Stan dard

Kre a tív
Alap ta ri fa

PFÜ
fel adás

OLK
fel adás

a) Ki csi

 10 000 db/fel adás
 és fe let te 43 Ft 41 Ft 40 Ft 47 Ft

 10 000 db/fel adás
 alatt 43 Ft 43 Ft 43 Ft 47 Ft

b) Kö ze pes

 10 000 db/fel adás
 és fe let te 63 Ft 61 Ft 60 Ft 73 Ft

 10 000 db/fel adás
 alatt 63 Ft 63 Ft 63 Ft 73 Ft

4. Hi va ta los irat

Meg ne ve zés Alap ta ri fa
PFÜ fel -

adás
OLK

fel adás

a) Hi va ta los irat sa ját ke zé hez 270 Ft 270 Ft 270 Ft

b) Hi va ta los irat egyéb 210 Ft 210 Ft 210 Ft

2. melléklet
a 17/2005. (XII. 21.) IHM rendelethez

[Melléklet 
a 2/2004. (III. 3.) IHM rendelethez]

Irá nyí tó szám Név

8750 Ba la ton szent györgy
Pos ta Fel dol go zó Üzem

5620 Bé kés csa ba Pos ta Fel dol go zó Üzem

4050 Deb re cen Pos ta Fel dol go zó Üzem

3392 Fü ze sa bony Pos ta Fel dol go zó Üzem

9020 Gyõr Pos ta Fel dol go zó Üzem

3020 Hat van Pos ta Fel dol go zó Üzem
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Irá nyí tó szám Név

7420 Ka pos vár Pos ta Fel dol go zó Üzem

6020 Kecs ke mét Pos ta Fel dol go zó Üzem

6220 Kis kõ rös Pos ta Fel dol go zó Üzem

4720 Má té szal ka Pos ta Fel dol go zó Üzem

3550 Mis kolc Pos ta Fel dol go zó Üzem

4420 Nyír egy há za Pos ta Fel dol go zó Üzem

7680 Pécs Pos ta Fel dol go zó Üzem

6780 Sze ged Pos ta Fel dol go zó Üzem

8050 Szé kes fe hér vár Pos ta Fel dol go zó Üzem

5020 Szol nok Pos ta Fel dol go zó Üzem

8210 Veszp rém Pos ta Fel dol go zó Üzem

Az informatikai és hírközlési miniszter
18/2005. (XII. 27.) IHM

r e n d e l e t e

a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005.
évi XC. tör vény (a továb biak ban: Eitv.) 22.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya az Eitv. 3.  §-ának (1) és (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott szer vek re (a továb biak ban együtt:
köz fel ada tot el lá tó szer vek) ter jed ki, ki vé ve azon or szá -
gos vagy tér sé gi fel ada tot el lá tó köz ok ta tá si in téz mé nye -
ket, ame lyek az Eitv. sze rin ti köz zé té te li kö te le zett sé gük -
nek az Eitv. 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt mó don
tesz nek ele get.

(2) E ren de let meg ha tá roz za a köz zé té te li lis ták sze rin ti
ada tok köz zé té te lé nek szer ke ze té re és az össze füg gõ tár -
gyú köz zé tett ada to kat egy be fog la ló tar tal mi egy sé gek re
(a továb biak ban: köz zé té te li egy ség) vo nat ko zó elõ írá -
sokat.

2.  §

(1) A köz zé té tel re szol gá ló hon lap meg nyi tá sa kor meg -
je le nõ ol da lon az adat köz lõ kö te les el he lyez ni a közzété -
teli lis ták ál tal elõ írt ada to kat tar tal ma zó jegy zék re vagy
 felületre (a továb biak ban: jegy zék re) mu ta tó hi vat ko zást.

A hi vat ko zást jól lát ha tó mó don kell el he lyez ni, „Köz ér -
de kû ada tok” el ne ve zés sel.

(2) Az adat köz lõ a jegy zé ket úgy ala kít ja ki, hogy a
jegy zék – az adott szerv vo nat ko zá sá ban ér tel mez he tet len
egy sé gek ki vé te lé vel – az 1. mel lék let sze rin ti ta go lás ban
tar tal maz za az ál ta lá nos köz zé té te li lis ta sze rin ti ada to kat
tar tal ma zó köz zé té te li egy sé ge ket, vagy hi vat ko zik azok -
ra. Amennyi ben az adat köz lõ más adat fe le lõs tõl szár ma zó
ada tot tesz köz zé, a jegy zé ket adat fe le lõs ön kén ti ta go lás -
ban, az 1. mel lék let ben fog lal tak sze rint kell ki ala kí ta ni.

(3) A kü lö nös és egye di köz zé té te li lis ták sze rin ti ada to -
kat tar tal ma zó köz zé té te li egy sé ge ket – azok tar tal má tól
füg gõ en – az 1. mel lék let sze rin ti ta go lás ban kell köz zé -
ten ni.

(4) Ha az adat köz lõ a köz zé té te li lis ták sze rin ti ada to kat
az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ mó don is köz -
zé te szi, biz to sí ta nia kell az e ren de let sze rin ti és az el té rõ
mó don köz zé tett ada tok tel jes egye zõ sé gét.

(5) Ha az Eitv. 6.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal köz zé te en dõ ada -
tok köre el tér az ál ta lá nos köz zé té te li lis tá ban fog lal tak tól,
a (3) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.

3.  §

(1) A köz zé té te li egy sé gek ré szét ké pe zõ, ön ál ló köz zé -
té te li egy ség nek nem mi nõ sü lõ ön ál ló adat ál lo má nyo kat
olyan for má tum ban kell köz zé ten ni, amely biz to sít ja azok
szé les körû ol vas ha tó sá gát.

(2) Az ál ta lá nos köz zé té te li lis ta sze rin ti ada to kat tar tal -
ma zó köz zé té te li egy sé gek ki ala kí tá sa so rán – a (3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – leg alább a 2. mel lék let sze rin ti
köz zé té te li egy sé ge ket kell lét re hoz ni, és nem le het a
2. mel lék let sze rint el té rõ köz zé té te li egy ség hez so rolt
ada to kat azo nos köz zé té te li egy ség ben el he lyez ni.

(3) Az adat köz lõ a (2) be kez dés ben fog lal tak tól el tér het, 
amennyi ben

a) a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott köz zé té te li egy ség a 
sa ját hon la pon köz zé te võ vel vagy az adat fe le lõs sel kap -
cso lat ban nem ér tel mez he tõ, vagy

b) a 2. mel lék let tõl való el té rést a hon lap szer ke ze ti fel -
épí té se, vagy az al kal ma zott tech no ló gia szük sé ges sé te -
szi, te kin tet tel az egy sze rû, kö zért he tõ és tel jes tá jé koz ta -
tás kö ve tel mé nyé re.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt el té rés ese tén is biztosí -
tani kell az ada tok egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer ben
való el ér he tõ sé gét.
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(5) A (2) be kez dés ben és a köz zé té te li lis ta ál tal meg ha -
tá ro zott ke re tek kö zött a köz zé té te li egy sé get elõ ál lí tó
adat fe le lõs vagy – az egy más köz ti fel adat meg osz tás tól
füg gõ en – adat köz lõ az át te kint he tõ ség szem pont ját figye -
lembe véve maga ha tá roz za meg, hogy az egyes köz zé té te -
li egy sé gek hez tar to zó ada to kat hány ön ál ló adat ál lo mány -
ban je le ní ti meg.

(6) Nem sér ti az e ren de let ben fog lal ta kat, ha a köz fel -
ada tot el lá tó szerv a köz zé té te li kö te le zett sé gé nek úgy tesz 
ele get, hogy az e ren de let sze rint elõ írt köz zé té te li egy sé -
gek ben csak a kü lön jog sza bály vagy ál lam i irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze ál tal a hon la pon egyéb ként köz zé ten ni
el ren delt ada tok ra hi vat ko zik, vagy az ilyen mó don egyéb -
ként köz zé ten ni el ren delt ada to kat a köz zé té te li egy sé gek -
be fog lal va, azok kal egy sé ge sen je le ní ti meg.

4.  §

A köz zé té te li egy sé gek ben fel kell tün tet ni:
a) a leg utób bi mó do sí tás ide jét,

b) ha a köz zé té te li egy ség ko ráb bi ál la po ta ar chív ál lo -
mány ba ke rült, az annak el éré sét biz to sí tó hi vat ko zást,

c) ar chív ál lo mány ba he lye zett köz zé té te li egy ség ese -
tén a kü lön jog sza bály ban fog lal ta kat.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a me gyei ön kor mány za tok
és az 50 000-nél na gyobb la kó né pes sé gû vá ro sok vo nat -
ko zá sá ban 2007. ja nu ár 1-jé tõl, az egyéb he lyi ön kor -
mány za tok, to váb bá az egyéb köz fel ada tot el lá tó szer vek
vo nat ko zá sá ban leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.

Dr. Cse pe li György s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz té ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár

1. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A jegyzék 2.  § (2) bekezdése szerinti tagolása

1. Szer ve ze ti, sze mély ze ti ada tok

1.1. Kap cso lat, szer ve zet, ve ze tõk

1.2. A fel ügyelt költ ség ve té si szer vek

1.3. Gaz dál ko dó szer ve ze tek

1.4. Köz ala pít vá nyok

1.5. La pok

1.6. Fe let tes, fel ügye le ti, tör vényességi el len õr zést gya kor ló szer vek

2. Te vé keny ség re, mû kö dés re vo nat ko zó ada tok

3. Gaz dál ko dá si ada tok

3.1. A mû kö dés tör vényessége, el len õr zé sek

3.2. Költ ség ve té sek, be szá mo lók

3.3. Mû kö dés



2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kap cso lat, szer ve zet, ve ze tõk

Köz zé té te li egy ség: El ér he tõ sé gi ada tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Hi va ta los név (tel jes név)

Szék hely

Pos ta cím (pos ta fi ók sze rin ti címe, ha van)

Te le fon szám (nem zet kö zi vagy bel föl di szám ként, utób bi 
eset ben kör zet szám mal, illetve szol gál ta tás- vagy há ló -
zat ki je lö lõ szám mal)

Fax szám (nem zet kö zi vagy bel föl di szám ként, utób bi
eset ben kör zet szám mal, illetve szol gál ta tás- vagy há ló -
zat ki je lö lõ szám mal)

Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím

A hon lap URL-je

Ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat el ér he tõ sé ge
(te le fon szám, te le fax szám, ügy fél fo ga dás he lye, pos ta cí -
me)

Ha több ön ál ló ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat
is van (pl. szer ve ze ti egy sé gen ként el té rõ), ak kor az el ér -
he tõ sé gi ada to kat ügy fél szol gá la ton ként vagy kö zön ség -
kap cso la ton ként cso por to sít va.

Az ügy fél szol gá la ti vagy kö zön ség kap cso la ti ve ze tõ neve Ha több ön ál ló ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat
is van (pl. szer ve ze ti egy sé gen ként el té rõ), ak kor az el ér -
he tõ sé gi ada to kat ügy fél szol gá la ton ként vagy kö zön ség -
kap cso la ton ként cso por to sít va.

Az ügy fél fo ga dás rend je Ha több ön ál ló ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat
is van (pl. szer ve ze ti egy sé gen ként el té rõ), ak kor az el ér -
he tõ sé gi ada to kat ügy fél szol gá la ton ként vagy kö zön ség -
kap cso la ton ként cso por to sít va.

Köz zé té te li egy ség: A szer ve ze ti struk tú ra

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szer ve ze ti struk tú ra áb rá ja (a szer ve ze ti egy sé gek és
ve ze tõ ik meg ne ve zé sé vel)

El érést biz to sít va a szer ve ze ti egy sé gek fel ada ta i nak
 leírását tar tal ma zó do ku men tu mok hoz.
Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li
 kötelezettségek tel je sít he tõ ek a KIETB 19. sz. ajánlá -
sában fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen,
vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás -
sal is.
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Köz zé té te li egy ség: A szerv ve ze tõi

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szerv ve ze tõ jé nek, ve ze tõ i nek, va la mint tes tü le ti szerv
ese tén a tes tü le ti ta gok neve, be osz tás meg ne ve zé se,
 hivatali el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, pos ta cím, elekt ro -
ni kus le vél cím)

Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li
 kötelezettségek tel je sít he tõ ek a KIETB 19. sz. ajánlá -
sában fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen,
vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás -
sal is.

A szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek neve, be osz tás meg ne -
ve zé se, hi va ta li el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, pos ta cím,
elekt ro ni kus le vél cím)

Szer ve ze ti egy sé gen ként fel so ro lás sze rû en.

1.2. A fel ügyelt költ ség ve té si szer vek

Köz zé té te li egy ség: A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt álló, vagy alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más
köz fel ada tot el lá tó szerv

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt álló, 
vagy alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más köz fel ada tot el lá tó
szer vek hi va ta los neve (tel jes neve), szék he lye, el ér he tõ -
sé ge (te le fon szám, te le fax szám, pos ta cím, elekt ro ni kus
le vél cím)

A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt álló, 
vagy alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más köz fel ada tot el lá tó
szer vek hon lap já nak URL-je

A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt álló, 
vagy alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más köz fel ada tot el lá tó
szer vek ügy fél szol gá la tá nak vagy kö zön ség kap cso la tá -
nak el ér he tõ sé ge (te le fon szám, te le fax szám, ügy fél fo ga -
dás he lye, pos ta cí me), ügy fél fo ga dá sá nak rend je

1.3. Gaz dál ko dó szer ve ze tek

Köz zé té te li egy ség: A szerv tu laj do ná ban álló vagy rész vé te lé vel mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve ze tek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Azon gaz dál ko dó szer ve ze tek neve, szék he lye, el ér he tõ -
sé ge (te le fon, te le fax, föld raj zi hely, pos ta cím, elekt ro ni -
kus le vél cím), ame lyek a köz fel ada tot el lá tó szerv
több sé gi tu laj do ná ban áll nak, illetve ame lyek fe lett köz -
vet len irá nyí tás sal ren del ke zik

A fen ti ek sze rin ti gaz dál ko dó szer ve ze tek te vé keny sé gi
kö ré nek le írá sa

A fen ti ek sze rin ti gaz dál ko dó szer ve ze tek kép vi se lõ jé nek 
neve

A fen ti ek sze rin ti gaz dál ko dó szer ve ze tek ben a köz fel -
ada tot el lá tó szerv ré sze se dé sé nek mér té ke
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1.4. Köz ala pít vá nyok

Köz zé té te li egy ség: A szerv ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Azon köz ala pít vá nyok neve, ame lye ket a köz fel ada tot
 ellátó szerv ala pí tott, ame lyek ala pí tói jo gát õ gya ko rol ja

Az ala pí tó ok ira tok köz vet len el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá -
sá val.

A fen ti ek sze rin ti köz ala pít vá nyok szék he lye

A fen ti ek sze rin ti köz ala pít vá nyok ke ze lõ szer ve tag ja i -
nak fel so ro lá sa

1.5. La pok

Köz zé té te li egy ség: La pok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott la pok neve

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott la pok szer kesz -
tõ sé gé nek és ki adó já nak neve és el ér he tõ sé ge (te le fon,
 telefax, föld raj zi hely, pos ta cím, elekt ro ni kus le vél cím)

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott la pok fõ szer -
kesz tõ jé nek a neve

1.6. Fe let tes, fel ügye le ti, tör vényességi el len õr zést gya kor ló szerv

Köz zé té te li egy ség: Fe let tes, fel ügye le ti, tör vényességi el len õr zést gya kor ló szerv

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv fe let tes, illetve fel ügye le ti
szer vé nek, en nek hi á nyá ban a köz fel ada tot el lá tó szerv
fe lett tör vényességi el len õr zést gya kor ló szerv hi va ta los
neve (tel jes neve), szék he lye, el ér he tõ sé ge (te le fon, te le -
fax, föld raj zi hely, pos ta cím, elekt ro ni kus le vél cím), hon -
lap já nak címe

A köz fel ada tot el lá tó szerv fe let tes, illetve fel ügye le ti
szer vé nek, en nek hi á nyá ban a köz fel ada tot el lá tó szerv
fe lett tör vényességi el len õr zést gya kor ló szerv ügy fél -
szol gá la tá nak vagy kö zön ség kap cso la tá nak el ér he tõ sé ge
(te le fon szám, te le fax szám, ügy fél fo ga dás he lye, pos ta cí -
me), ügy fél fo ga dá sá nak rend je
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2. Te vé keny ég re, mû kö dés re vo nat ko zó ada tok

Köz zé té te li egy ség: A szerv alap te vé keny sé ge, fel adat- és ha tás kö re

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv fel ada tát, ha tás kö rét és alap te -
vé keny sé gét meg ha tá ro zó, a szerv re vo nat ko zó alap ve tõ
jog sza bá lyok, ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, va la -
mint a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat vagy ügy rend
lis tá ja

A jog sza bá lyok, ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, va -
la mint a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat vagy ügy rend
ha tá lyos és tel jes szö ve gét tar tal ma zó ön ál ló do ku men tu -
mok el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a Ket. 164.  § (1)
és (2) be kez dé sé ben, va la mint a KIETB 19. sz. aján lá sá -
ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen,
vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás -
sal is.

Az or szá gos ille té kességû szerv, va la mint a me gyei (fõ -
vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal fel ada tá ról, te vé keny sé gé rõl 
 szóló tá jé koz ta tó szö veg e ma gyar és an gol nyel ven

A tar ta lom jegy zék ben a do ku men tum cí mét an gol nyel -
ven is meg kell je löl ni.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a KIETB 19. sz.
aján lá sá ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt -
te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat -
ko zás sal is.

A he lyi ön kor mány zat ön ként vál lalt fel ada ta i nak fel so ro -
lá sa és rész le tes le írá sa

Köz zé té te li egy ség: A ha tó sá gi ügyek in té zé sé nek rend jé vel kap cso la tos ada tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben a ha tás kör rel ren del ke zõ, ha tás kör gya kor lá sá -
nak át ru há zá sa ese tén a tény le ge sen el já ró szerv neve 

A köz zé té te li egy sé gen be lül ügy cso por ton ként (ügy tí pu -
son ként) és el já rás-tí pu son ként cso por to sít va.

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben a ha tás kör rel ren del ke zõ, ha tás kör gya kor lá sá -
nak át ru há zá sa ese tén a tény le ge sen el já ró szerv ille té -
kességi te rü le te

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben az ügy in té zés hez szük sé ges do ku men tu mok,
ok má nyok fel so ro lá sa

Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li kö -
te le zett sé gek tel je sít he tõ ek a Ket. 164.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, 
vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás -
sal is.

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben az el já rá si il le té kek, igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak össze ge

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben az alap ve tõ el já rá si sza bá lyok, ezek ma gya rá -
za ta, az ügy in té zést se gí tõ út mu ta tók, az ügy me net re vo -
nat ko zó tá jé koz ta tás

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben az el já rást meg in dí tó irat be nyúj tá sá ra szol gá ló 
pos ta cím (pos ta fi ók sze rin ti cím, ha van), ügy fél fo ga dá si
vagy kö zön ség kap cso la ti cím és nyit va tar tá si idõ

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben az el já rást meg in dí tó irat be nyúj tá sá ra nyit va
álló ha tár idõ
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Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az ál lam igaz ga tá si, ön kor mány za ti és egyéb ha tó sá gi
ügyek ben hasz nált for ma nyom tat vá nyok lis tá ja

A for ma nyom tat vá nyok le tölt he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a Ket. 164.  § (1)
és (2) be kez dé sé ben, va la mint a KIETB 19. sz. aján lá sá -
ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen,
vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás -
sal is.

Köz zé té te li egy ség: Köz szol gál ta tá sok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve -
té sé bõl fi nan szí ro zott köz szol gál ta tá sok meg ne ve zé se

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve -
té sé bõl fi nan szí ro zott köz szol gál ta tá sok tar tal má nak le -
írá sa

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve -
té sé bõl fi nan szí ro zott köz szol gál ta tá sok igény be vé te lé -
nek rend jé re vo nat ko zó tá jé koz ta tás

Amennyi ben hosszabb ter je del mû ek, a tá jé koz ta tá so kat
ön ál ló do ku men tum ban, azok, va la mint az igény be vé tel -
hez hasz nált for ma nyom tat vá nyok el ér he tõ sé gé nek biz to -
sí tá sá val.

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve -
té sé bõl fi nan szí ro zott köz szol gál ta tá sok dí já nak és az ab -
ból adott ked vez mé nyek mér té ke

Köz zé té te li egy ség: A szerv nyil ván tar tá sai

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal az alap te vé keny sé ge el -
lá tá sá hoz hasz nált sa ját fenn tar tá sú adat bá zi sok, illetve
nyil ván tar tá sok jegy zé ke

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal fenn tar tott, az adat vé del -
mi nyil ván tar tás ba be je len ten dõ nyil ván tar tá sok ról
az 1992. évi LXIII. tv. 28.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ
ada tok

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal – alap te vé keny sé ge ke re -
té ben – gyûj tött és fel dol go zott ada tok faj tái

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal – alap te vé keny sé ge ke re -
té ben – gyûj tött és fel dol go zott ada tok hoz való hozzá -
férés mód ja

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal – alap te vé keny sé ge ke re -
té ben – gyûj tött és fel dol go zott ada tok ról való másolat -
készítés költ sé gei
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Köz zé té te li egy ség: Nyil vá nos ki ad vá nyok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nya i nak
 címei

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nyai té má já -
nak le írá sa

Ki ad vá nyon kén ti bon tás ban.

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nya i hoz való 
hoz zá fé rés mód ja

Amennyi ben a hon lap ról a ki ad vány le tölt he tõ, a ki ad -
vány el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a KIETB 19. sz.
aján lá sá ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt -
te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat -
ko zás sal is.

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nya i ért fi ze -
ten dõ költ ség té rí tés mér té ke vagy az in gye nes ség té nye

Köz zé té te li egy ség: Dön tés ho za tal, ülé sek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A tes tü le ti szerv dön té sei elõ ké szí té sé nek rend je

A tes tü le ti szerv dön té se i ben való ál lam pol gá ri köz re mû -
kö dés (vé le mé nye zés) mód ja
(erre szol gá ló pos tai, illetve elekt ro ni kus le vél cím)

A tes tü le ti szerv dön tés ho za ta lá nak el já rá si sza bá lyai

A tes tü le ti szerv ülé sé nek he lye
(irá nyí tó szám, vá ros, utca, ház szám)

Több hely szín ese tén ülé sen kén ti bon tás ban.

A tes tü le ti szerv meg tar tott ülé se i nek ide je
(év, hó, nap, óra meg je lö lés sel)

Az ülés jegy zõ köny ve, illetve össze fog la ló ja el ér he tõ sé -
gé nek biz to sí tá sá val.

A tes tü le ti szerv ter ve zett ülé se i nek ide je
(év, hó, nap, óra meg je lö lés sel)

A tes tü le ti szerv ülé sei lá to gat ha tó sá gá nak rend je

A tes tü le ti szerv ülé se i nek na pi rend je Ülé sen kén ti bon tás ban.

A tes tü le ti szerv dön té se i nek fel so ro lá sa Ülé sen kén ti bon tás ban; a dön té sek el ér he tõ sé gé nek biz to -
sí tá sá val.

Köz zé té te li egy ség: A szerv dön té sei, kon cep ci ók, ter ve ze tek, ja vas la tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A tes tü le ti szerv dön té se i nek fel so ro lá sa A dön té sek el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.

A tes tü le ti szerv dön tés ho za ta lá nak dá tu ma
 (év, hó, nap meg je lö lés sel)

Dön té sen kén ti bon tás ban; a meg fe le lõ ülés jegy zõ köny -
ve, illetve össze fog la ló ja el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.

A tes tü le ti szerv sza va zá sá nak nyil vá nos ada tai Dön té sen kén ti bon tás ban.

Az Eitv. alap ján köz zé te en dõ jog sza bály al ko tás ra irá -
nyuló kon cep ci ók, jog sza bály ter ve ze tek fel so ro lá sa

Az Eitv. alap ján köz zé te en dõ jog sza bály al ko tás ra irá -
nyuló kon cep ci ók, jog sza bály ter ve ze tek te kin te té ben az
egyez te tés ál la po ta

Kon cep ci ón kén ti, illetve jog sza bály-ter ve ze ten kén ti bon -
tás ban.
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Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek nyil vá nos
ülé sé re be nyúj tott elõ ter jesz tések fel so ro lá sa

Az elõ ter jesz tések el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.

Össze fog la ló a vé le mé nye zõk ész re vé te le i rõl, és az ész re -
vé te lek el uta sí tá sá nak in do ka i ról

A nyil ván va ló an alap ta lan ész re vé te lek ese tén az el uta sí -
tás in do ka i ról nem kell össze fog la lót ké szí te ni.

Köz zé té te li egy ség: Pá lyá za tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ki írt pá lyá za tok felso -
rolása

A pá lyá za tok szak mai le írá sát, ered mé nye it és in do ko lá -
sát tar tal ma zó do ku men tu mok el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá -
sá val.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a KIETB 19. sz.
aján lá sá ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt -
te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat -
ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: Köz ér de kû ada tok igény lé se

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló igé nyek
 intézésének rend je

A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló igé nyek
 tekintetében ille té kes szer ve ze ti egy ség neve

A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló igé nyek
 tekintetében ille té kes szer ve ze ti egy ség el ér he tõ sé ge
(pos ta cí me, föld raj zi he lye, te le fon szá ma, te le fax szá ma,
elekt ro ni kus le vél cí me)

A köz ér de kû ada tok kal kap cso la tos kö te le zõ sta tisz ti kai
adat szol gál ta tás adott szerv re vo nat ko zó ada tai

A köz fel ada tot el lá tó szerv ke ze lé sé ben lévõ köz ér de kû
ada tok fel hasz ná lá sá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá -
nos szer zõ dé si fel té te lek

Azon köz ér de kû ada tok hasz no sí tá sá ra irá nyuló szer zõ -
dé sek lis tá ja, ame lyek ben a köz fel ada tot el lá tó szerv az
egyik szer zõ dõ fél

Köz zé té te li egy ség: Köz zé té te li lis ták

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv re vo nat ko zó kü lö nös köz zé té -
te li lis ta

A köz zé té telt el ren de lõ jog sza bály meg ne ve zé sé vel és el -
ér he tõ vé té te lé vel.

A köz fel ada tot el lá tó szerv re vo nat ko zó egye di köz zé té -
te li lis ta

A köz zé té telt el ren de lõ jog sza bály vagy egyéb ak tus
meg ne ve zé sé vel el ér he tõ vé té te lé vel.
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3. Gaz dál ko dá si ada tok

3.1. A mû kö dés tör vényessége, el len õr zé sek

Köz zé té te li egy ség: Vizs gá la tok, el len õr zé sek lis tá ja

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nél vég zett alap te vé keny ség -
gel kap cso la tos – nyil vá nos meg ál la pí tá so kat tartal -
mazó – vizs gá la tok, el len õr zé sek fel so ro lá sa

Köz zé té te li egy ség: Az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé sei

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé se i nek nyil vá nos
meg ál la pí tá sai

Köz zé té te li egy ség: Egyéb el len õr zé sek, vizs gá la tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szerv re vo nat ko zó egyéb el len õr zé sek, vizs gá la tok
nyil vá nos meg ál la pí tá sai

Idõ rend ben.

Köz zé té te li egy ség: A mû kö dés ered mé nyes sé ge, tel je sít mény

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv fel adat el lát ásá nak tel je sít mé -
nyé re, ka pa ci tá sá nak jel lem zé sé re, ha té kony sá gá nak és
tel je sít mé nyé nek mé ré sé re szol gá ló mu ta tók és ér té kük,
idõ be li vál to zá suk

Köz zé té te li egy ség: Mû kö dé si sta tisz ti ka

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv te vé keny sé gé re vo nat ko zó,
jog sza bá lyon ala pu ló sta tisz ti kai adat gyûj tés ered mé nyei, 
idõ be li vál to zá suk

3.2. Költ ség ve té sek, be szá mo lók

Köz zé té te li egy ség: Éves költ ség ve té sek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv éves (ele mi) költ ség ve té sei Éven kén ti bon tás ban.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az Ámr. 22. mel -
lék le té ben fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te -
sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra
hi vat ko zás sal is.
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Köz zé té te li egy ség: Szám vi te li be szá mo lók

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv szám vi te li tör vény sze rin ti be -
szá mo lói

Be szá mol ón ként.

Köz zé té te li egy ség: A költ ség ve tés vég re haj tá sa

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nek a költ ség ve tés vég re haj tá -
sá ról – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don és
gya ko ri ság gal – ké szí tett be szá mo lói

Be szá mol ón ként.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az Ámr. 22. mel -
lék le té ben fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te -
sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra
hi vat ko zás sal is.

3.3. Költ ség ve té sek, be szá mo lók

Köz zé té te li egy ség: A fog lal koz ta tot tak

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nél fog lal koz ta tot tak lét szá ma

A ve ze tõk és a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk il let mé nye, mun ka -
bé re, és rend sze res jut ta tá sai, va la mint költ ség té rí té se
össze sí tett össze ge és át la gos mér té ke

Az egyéb al kal ma zot tak nak nyúj tott jut ta tá sok faj tá ja és
mér té ke össze sít ve

Köz zé té te li egy ség: Tá mo ga tá sok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott,
nem nor ma tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá sok ked vez -
mé nye zett je i nek neve

Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li kö -
te le zett sé gek tel je sít he tõ ek az Ámr. 22. mel lék le té ben
fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az 
ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott,
nem nor ma tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá sok cél ja

Tá mo ga tá son ként és ked vez mé nye zet tek ként le bont va.

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott,
nem nor ma tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá sok össze ge

Tá mo ga tá son ként és ked vez mé nye zet tek ként le bont va.

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott,
nem nor ma tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá si prog ram
meg va ló sí tá si he lyé re

Tá mo ga tá son ként és ked vez mé nye zet tek ként le bont va
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Köz zé té te li egy ség: Szer zõ dé sek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az ál lam ház tar tás pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá val, az ál -
lam ház tar tás hoz tar to zó va gyon nal tör té nõ gaz dál ko dás -
sal össze füg gõ – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ér té kû – áru be szer zés re, épí té si be ru há zás ra, szol gál ta tás
meg ren de lés re, va gyon ér té ke sí tés re, va gyon hasz no sí tás -
ra, va gyon vagy va gyo ni ér té kû jog át adá sá ra, va la mint
kon cesszi ó ba adás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek meg ne ve zé -
se (tí pu sa), tár gya, a szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé se, a szer -
zõ dé sek ér té ke, idõ tar ta ma

E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15/B.  §-a ál tal elõ -
írt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az
ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: Kon cesszi ók

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A kon cesszi ó ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott nyil vá -
nos ada tok (pá lyá za ti ki írá sok, pá lyá zók ada tai, az el bí rá -
lás ról ké szí tett em lé kez te tõk, pá lyá zat ered mé nye)

E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15/B.  §-a ál tal elõ -
írt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az
ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: Egyéb ki fi ze té sek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nem alap fel ada tai el lá tá -
sá ra (így kü lö nö sen tár sa dal mi szer ve zet tá mo ga tá sá ra,
fog lal koz ta tot tai szak mai és mun ka vál la lói ér dek-kép vi -
se le ti szer vei szá má ra, fog lal koz ta tott jai, el lá tott jai ok ta -
tá si, kul tu rá lis, szo ciá lis és sport te vé keny sé get se gí tõ
szer ve zet tá mo ga tá sá ra, ala pít vá nyok ál tal el lá tott fel ada -
tok kal össze füg gõ ki fi ze tés re) for dí tott, öt mil lió fo rin tot
meg ha la dó ki fi ze té sek cím zett jei

E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15/B.  §-a ál tal elõ -
írt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az
ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.
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Az informatikai és hírközlési miniszter
19/2005. (XII. 27.) IHM

r e n d e l e t e

az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá
a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról,

mûködtetésérõl, hatáskörérõl, valamint
a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási

kötelezettségeirõl  szóló 27/2004. (X. 6.) IHM
rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  §-a (4) be kez dé sé nek p) pont já ban, to váb bá a pos tá ról 
 szóló 2003. évi CI. tör vény 53.  §-a (2) be kez dé sé nek
g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) Az in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si, to váb bá
a pos tai ága zat ügye le ti rend sze ré nek lét re ho zá sá ról,
 mûködtetésérõl, ha tás kö ré rõl, va la mint a ki je lölt szol gál -
ta tók be je len té si és kap cso lat tar tá si kö te le zett sé ge i rõl
 szóló 27/2004. (X. 6.) IHM ren de let (a továb biak ban: ren -
de let) 2.  § -a a kö vet ke zõ új 8. pont tal egé szül ki, a je len le -
gi 8–12. pon tok szá mo zá sa 9–13. pont ra vál to zik:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„8. Há ló zat biz ton ság: mind azon sza bá lyo zá si uta sí tá -

sok és mû sza ki meg ol dá sok összes sé ge, ame lyek biz to sít -
ják a há ló zat ba kap csolt in for má ció rend sze rek bi zal mas -
sá gát, sér tet len sé gét és ren del ke zés re ál lá sát a há ló za ton
ke resz tül, az in for má ció rend sze rek ellen irá nyuló elekt ro -
ni kai tá ma dá sok kal szem ben.”
 (2) A ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ új 14–15. pont tal egé -
szül ki, a je len le gi 13–20. pon tok szá mo zá sa 16–23. pont ra 
vál to zik:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„14. Nyílt in for má ció rend szer: az egy más sal há ló zat -

sze rû en össze kap csolt in for má ció rend sze rek összes sé ge,
amely a csat la ko zó in for má ció rend sze rek bõl és in for má -
ció rend sze rek há ló za tá ból fo lya ma to san épít ke zõ, de cent -
ra li zál tan mû kö dõ nyílt vi lág há ló (In ter net.).

15. Köz re mû kö dõ: a mi nisz té rium jó vá ha gyá sá val,
együtt mû kö dé si meg álla po dás alap ján a Fõ ügye le tet az
 informatikai és hír köz lé si ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ban
tá mo ga tó vagy azt át vál la ló, meg fe le lõ szak ér te lem mel
ren del ke zõ, non pro fit szer ve zet.”

2.  §

A ren de let 7.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ága za ti ügye le ti rend szer mû kö dé sét a Mi nisz té -
rium ille té kes szer ve ze ti egy sé ge szak ma i lag fel ügye li.
En nek ke re té ben:”

3.  §

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

„(2) A Fõ ügye let az NHH szer ve ze ti egy sé ge ként
 mûködik.”

4.  §

A ren de let 10.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
g) pont tal egé szül ki, a je len le gi g)–k) pont szá mo zá sa
h)–l) pont ra vál to zik:

[A Fõ ügye let:]
„g) meg elõ zõ vá lasz in téz ke dé se ket tesz a nyílt in for má -

ció rend sze rek és az in for ma ti kai szol gál ta tá sok há ló zat -
biz ton sá gi vé del mé nek el lá tá sá val kap cso lat ban:

ga) 24 órás el ér he tõ ség biz to sí tá sá ra,
gb) az in for má ció gyûj tés re,
gc) az elem zé sek, ér té ke lé sek, aján lá sok el ké szí té sé re, a

ká rok csök ken té se, kor lá to zá sa vagy ke ze lé se ér de ké ben,
gd) a fi gye lem fel kel té sé re a vár ha tó rend kí vü li ese mé -

nyek re és a nyílt in for má ció rend sze rek és in for ma ti kai
szol gál ta tá sok se bez he tõ pont ja i ra vo nat ko zó an;”

5.  §

A ren de let 10.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A Fõ ügye let az in for ma ti kai és hír köz lé si ügye le ti

fel ada ta i nak el lá tá sá hoz köz re mû kö dõ ket ve het igény be.”

6.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Az Or szág gyû lés ha tá ro za ta

Az Országgyûlés
94/2005. (XII. 15.) OGY

h a t á r o z a t a

az elkövetkezendõ tíz évben követendõ
gazdaságpolitikai alapelvekrõl*

1. A ma gyar tár sa da lom és gaz da ság ki egyen sú lyo zott
fej lõ dé se és a nem zet kö zi ver seny ál tal tá masz tott kö ve tel -
mé nyek tel je sí té se ér de ké ben az Or szág gyû lés az el kö vet -
ke zen dõ tíz évre az aláb bi gaz da ság po li ti kai alap el ve ket
hagy ja jóvá:
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– a gaz da ság és a tár sa da lom ver seny ké pes sé gé nek fo -
lya ma tos ja ví tá sa;

– a ma ast rich ti kri té ri u mok tel je sí té se az euró 2010. évi 
be ve ze té se ér de ké ben;

– az ál lam i bü rok rá cia csök ken té se, struk tu rá lis éssze -
rû sí tés vég re haj tá sa a köz igaz ga tás, a he lyi ön kor mány za -
tok, a szo ciá lis és egész ség ügyi el lá tó rend sze rek te rü le tén
úgy, hogy ne sé rül jön az Eu ró pá ban meg ha tá ro zó szo li da -
ri tá si elv, és a ma gyar tár sa da lom ki szol gá lá sa ma gas szín -
vo na lon, költ ség ha té ko nyan tör tén jen;

– a köz le ke dé si inf ra struk tú ra erõ tel jes üte mû fejlesz -
tése, a sú lyos te rü le ti el ma ra dott sá gok mér sék lé se;

– az adó- és já ru lék rend szer terv sze rû át ala kí tá sa, az ál -
lam i új ra el osz tás mér té ké nek csök ken té se;

– az év szá za dos ha gyo má nyok ra épü lõ, ki vá ló ala po -
kon nyug vó ma gyar ok ta tá si rend szer szín vo na lá nak eme -
lé se, kor sze rû sí té se a köz- és fel sõ ok ta tás, va la mint a szak -
kép zés te rü le tén, en nek so rán a hosszú táv ú mun ka erõ pi a -
ci el vá rá sok szem elõtt tar tá sa;

– meg fe le lõ fel té te lek ki ala kí tá sa ah hoz, hogy a he lyi
ön kor mány za tok, a ré gi ók és a vál lal ko zá sok mi nél na -
gyobb arány ban tud ják igény be ven ni az Euró pai Unió ál -
tal nyúj tott struk tu rá lis tá mo ga tá so kat;

– a kül föl di mû kö dõ tõ ke-be fek te té sek ösz tön zé se, ked -
ve zõ sza bá lyo zá si és üz le ti kör nye zet biz to sí tá sa, Ma gyar -
or szág re gi o ná lis cent rum má fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa;

– a ha zai vál lal ko zá sok nem zet kö zi vé vá lá sá nak tá mo -
ga tá sa, a pénz- és a tõ ke pi ac to váb bi fej lõ dé sé nek biz to sí -
tá sa. A ha zai kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lõ dé se ér de ké -
ben min den nem zet kö zi nor má nak meg fe le lõ ál lam i tá mo -
ga tás meg adá sa annak ér de ké ben, hogy na gyobb eséllyel
ve gye nek részt a nem zet kö zi ver seny ben, vál ja nak a nagy -
vál la la tok be szál lí tó i vá. A nem zet kö zi vi szony lat ban is
ver seny ké pes szol gál ta tá sok (így pl. lo gisz ti ka, in for ma ti -
ka, ide gen for ga lom) fej lesz té se;

– a mun ka hely te rem tés, a ha té kony fog lal koz ta tás elõ -
tér be he lye zé se. A fog lal koz ta tás ál lam i ösz tön zé sé nek
erõ sí té se, a fog lal koz ta tá si ráta 7% pon tos eme lé se
10 éven be lül;

– a ku ta tás, a fej lesz tés és az in no vá ció erõ tel jes ösz -
tön zé se (5 éven be lül a K+F ki adá sok meg dup lá zá sa,
10 éven be lül meg há rom szo ro zá sa; az ilyen cél ra for dí tott
for rá sok ha té ko nyabb el köl té se, a vál lal ko zói szfé ra na -
gyobb ará nyú be vo ná sa mel lett);

– tu da tos of fen zív po li ti ka foly ta tá sa az Euró pai Uni ó -
ban a ma gyar ér de kek ér vé nye sü lé se, a kö zös piac ál tal
nyúj tott le he tõ sé gek jobb ki hasz ná lá sa ér de ké ben.

2. Az Or szág gyû lés fon tos nem zet gaz da sá gi ér dek nek
tart ja az el kö vet ke zen dõ tíz évre az 1. pont ban meg ha tá ro -
zott gaz da ság po li ti kai alap el vek meg va ló sí tá sát és fel ké ri
a Kor mányt azok vég re haj tá sá ra.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Füle Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Köz le mé nyek

A Kormány tör vényalkotási programja 
az Országgyûlés 2006. évi tavaszi ülésszakára

1. A föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló tör -
vényjavaslat (T/16928. szám)

2. A lob bi te vé keny ség rõl  szóló tör vényjavaslat
(T/17795. szám)

3. A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat (T/18090.
szám)

4. A jog ügy le tek biz ton sá gá nak erõ sí té se ér de ké ben
szük sé ges tör vénymódosításokról és a bí ró sá gi vég re haj -
tás sal kap cso la tos egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
tör vényjavaslat (T/18211. szám)

5. A pol gár õr ség rõl  szóló tör vényjavaslat (T/18628.
szám)

6. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 
1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslat (T/18629. szám)

7. A bí ró sá gi el já rás el hú zó dá sa  miatti ki fo gás jog in -
téz mé nyé nek be ve ze té sé hez kap cso ló dó egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslat (T/18630. szám)

8. A mi nõ sí tett adat vé del mé rõl  szóló tör vényjavaslat
(T/18708. szám)

9. A he lyi ön kor mány za tok 2006. évi új cím zett tá mo -
ga tá sá ról, va la mint a he lyi ön kor mány za tok cím zett és
cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat (T/18709.
szám)

10. A Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz -
pont ról  szóló 2000. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó tör vényjavaslat (T/18710. szám)

11. A Gaz da sá gi és Szo ciá lis Ta nács ról  szóló tör -
vényjavaslat (T/18877. szám)

12. A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény és a kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló tör vényjavaslat

13. Az if jú ság gal kap cso la tos egyes ál lam i fel ada tok ról 
 szóló tör vényjavaslat

14. Egyes esély egyen lõ sé gi tár gyú tör vények mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

15. A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

16. A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat
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17. A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

18. A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról
 szóló 1996. évi XLV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslat

19. Az euró pai szö vet ke ze tek rõl  szóló tör vényjavaslat

20. A bün te tõ el já rás ban foly ta tott köz ve tí tõi te vé keny -
ség rõl  szóló tör vényjavaslat

21. A szak for dí tás ról és a tol má cso lás ról, va la mint a
Hi te les Szak for dí tói és Ha tó sá gi Tol mács Ka ma rá ról  szóló 
tör vényjavaslat

22. A gyü möl csös ül tet vé nyek, va la mint a gyü möl csös
ül tet vé nyek mé re tét el nem érõ, gyü mölcs fá val be te le pí tett 
te rü le tek össze írá sá ról  szóló tör vényjavaslat

23. A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény mó do sí tá sá -
ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

24. Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény Ki o -
tói Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer fel ál lí tá sá -
ról  szóló tör vényjavaslat

25. A ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té -
szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat

26. A di gi tá lis mû sor ter jesz tés rõl  szóló tör vényjavaslat

27. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949.
évi XX. tör vény a ha tá ron túli ma gya rok köz jo gi stá tu szá -
val össze füg gés ben tör té nõ mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslat

28. Az or szá gos és ága za ti szo ciá lis pár be széd rõl  szóló
tör vényjavaslat

Az informatikai és hírközlési miniszter

közleménye

a rádió- és televízió mûsorszórás
legmagasabb díjairól  szóló

2/2003. (II. 7.) IHM rendelet 6.  §-a (1) bekezdésének
a) pontjához

A rá dió- és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i ról
 szóló 2/2003. (II. 7.) IHM ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek 
e) pont já ra fi gye lem mel a 6.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott kép let al kal ma zá sá hoz a ha té kony sá gi
té nye zõt az aláb bi ak ban ha tá ro zom meg:

A rá dió- és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i ról
 szóló 2/2003. (II. 7.) IHM ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek 

e) pont já ra fi gye lem mel a 6.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott kép let al kal ma zá sá hoz 2006. évre vo -
nat ko zó an a ha té kony sá gi té nye zõ ér té ke 2%.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
aján lá sai1

– a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó elekt ro ni kus alá írás
for má tu mok mû sza ki spe ci fi ká ci ó já ról2

– a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó elekt ro ni kus alá írá si 
sza bály za tok ké szí té sé rõl3

– a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó hi te le sí té si ren dek -
rõl, va la mint a4

– a köz igaz ga tás ban a hi te le sí tés-szol gál ta tók ál tal
vég zett vi szont azo no sí tás pro to koll já nak mû sza ki spe ci fi -
ká ci ó já ról5

A Piacfejlesztési fõosztály

közleménye

az informatikai és hírközlési miniszter által
a 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet alapján kijelölt

szervezetek nyilvántartásáról

A 13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján a mi nisz ter az
egyes hír köz lé si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló vagy
ellen õr zõ, ille tõ leg ta nú sí tó szer ve ze te ket je löl ki, és a ki -
je lö lés té nyét (a te vé keny sé gi kör és a ter mék cso port meg -
je lö lé sé vel) az IHM hi va ta los lap já ban köz zé te szi. A lis tát
a 2005. jú li us 1-jei vál to zás  miatt je len tet jük meg.

1 Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter aján lá sai az In for ma ti kai és
 Hírközlési Mi nisz té rium hi va ta los hon lap ján (www.ihm.gov.hu) meg te kint -
he tõ ek a kö vet ke zõ cí me ken:

2 http://www.ihm.gov.hu/jog sza ba lyok/kap cso lo do_ajan la sok/eletr_ala -
i ras_for ma tum_mu sza ki.html

3 http://www.ihm.gov.hu/jog sza ba lyok/kap cso lo do_ajan la sok/
 kozig_ala ir_sza baly zat_ke szit.html

4 http://www.ihm.gov.hu/jog sza ba lyok/kap cso lo do_ajan la sok/hi te le si -
te si_ren dek.html

5 http://www.ihm.gov.hu/jog sza ba lyok/kap cso lo do_ajan la sok/vi szont-
azo no si tas_pro to koll.html
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A 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet alapján kijelölt szervezetek nyilvántartása
(2005. december 31-ei állapot)

Sor -
szám

Ki je lölt szerv neve,
címe, el ér he tõ sé ge

Te vé keny sé gi kör
és ter mék cso port

Ér vé nyes ség
-tól

Ér vé nyes ség
-ig

Ki je lö lés
szá ma

1. MATRIX Vizs gá ló, Ellen õr zõ 
és Ta nú sí tó Kft.
2151 Fót, Vö rös marty tér 2.

egye te mes táv köz lé si szol gál ta -
tá sok és nyil vá no san hoz zá fér he -
tõ táv köz lé si szol gál ta tá sok
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sa

2002. ja nu ár 
1-jé tõl

2004. 
de cem ber
31-éig

002/2001.

2. MATRIX Vizs gá ló, Ellen õr zõ 
és Ta nú sí tó Kft.
2040 Bu da örs, Sza bad ság út 290.

002/2001. sz. ki je lö lés sze rint 2004. 
szep tem ber
28-ától

2007. 
de cem ber
31-éig

002/2001/1
M

3. Ma gyar Ká bel te le ví zi ós 
és Kom mu ni ká ci ós Szö vet ség
1116 Bu da pest, 
Hu nya di M. út 32.

ve ze té kes mû sor el osz tó há ló za -
tok mû sza ki meg fe le lõ sé gé nek
hely szí ni vizs gá la ta

2002. jú ni us 
28-ától

2005. jú ni us 
30-áig

003/2002.

4. MATRIX Vizs gá ló, Ellen õr zõ 
és Ta nú sí tó Kft.
1023 Bu da pest, Bé csi út 3–5. II/6.

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM ren -
de let ha tá lya alá tar to zó rá dió be -
ren de zé sek és táv köz lõ
vég be ren de zé sek meg fe le lõ sé gé -
nek ta nú sí tá sa

2002. 
szep tem ber
23-ától

2005. 
szep tem ber
30-áig

004/2002.

5. Ma gyar Ká bel te le ví zi ós 
és Kom mu ni ká ci ós Szö vet ség
1116 Bu da pest, 
Hu nya di M. út 32.

003/2002. sz. ki je lö lés sze rint 2005. jú li us
1-jé tõl

2008. jú ni us 
30-áig

003/2002/1
M

6. MATRIX Vizs gá ló, Ellen õr zõ 
és Ta nú sí tó Kft.
2040 Bu da örs, Sza bad ság u. 290.

004/2002. sz. ki je lö lés sze rint 2005. 
szep tem ber
29-étõl

2008. 
szep tem ber
30-áig

004/2002/1
M

7. VERITAN Hír köz lé si 
és In for ma ti kai Ta nú sí tó Kft.

meg fe le lõ ség ta nú sí tás elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tá sok, kü -
lö nö sen 345/2004. (XII. 22.)
Korm. ren de let tel meg ha tá ro zott
szol gál ta tás ka te gó ri ák ban: te le -
fon szol gál ta tás, in ter net és egyéb 
adat át vi te li szol gál ta tás és mû -
sor el osz tó szol gál ta tás

2005. 
de cem ber
19-étõl

2008. 
de cem ber
31-éig

005/2005.

Vári Pé ter s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ

Az E-szolgáltatások fõcsoport

tájékoztatása

a „Magyar IKT szektor kis- és középvállalatainak USA-beli és ázsiai külpiaci jelenlétének támogatása” címû
pályázat határidejének módosításáról

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium 2005. szep tem ber 16-án pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a ma gyar IKT-szek tor
kis- és kö zép vál la la ta i nak USA-be li és ázsi ai kül pi a ci je len lé té nek tá mo ga tá sá ra, amely sze rint a pá lyá za tok be adá sá nak
 határideje 2006. ja nu ár 15-én le járt.

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium fen ti pá lyá zat ha tár ide jét az aláb bi rész le te zés szerint módosítja:
A mó do sí tás sze rin ti új ha tár idõk:

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: 2006. 03. 15.
Tá mo ga tan dó ese mény leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. 05. 15.
El szá mo lás be nyúj tá sá nak leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. 05. 31.
Ki fi ze tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. 06. 15.

Dr. Bál int Ákos s. k.,
fõ cso port fõ nök
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Szerkesztõbizottsági tájékoztató
a Magyar Közlönyben megjelent informatikai és hírközlési ágazatot érintõ jogszabályokról, határozatokról és

közleményekrõl

(Magyar Közlöny 2005. évi 156. számtól 2006. évi 2. számai)

2005. évi CXXXIV. tv. az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Me ri dá ban, 2003. de cem ber 10-én kelt Kor -
rup ció el le ni Egyez mé nyé nek ki hir de té sé rõl (Ma gyar Köz löny 156. szám) ........................................... 9148. ol dal

2005. évi CXLIX. tv. a köz ok 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 mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny. 164. szám).................................................. 10194. ol dal

2005. évi CXLIX. tv. a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló 1993. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá -
ról (Ma gyar Köz löny 164. szám) ............................................................................................................. 10196. ol dal

2005. évi CLIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl (Ma gyar Köz löny 167. szám
1. kö tet) .................................................................................................................................................... 10620. ol dal

2005. évi CLIV. tv. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, va la mint egyéb mun ka -
ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 168. szám 1. kö tet) .......................................... 10973. ol dal

2005. évi CLV. tv. a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 168. szám 1. kö tet) .................................................................................................................... 10978. ol dal

2005. évi CLXXII. tv. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 170. szám I. kö tet) ..................................................................................................................... 11922. ol dal

2005. évi CLXXVII. tv. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény, va la mint a tár sa dal mi
szer ve ze tek ál tal hasz nált ál lam i tu laj do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló 1997. évi
CXLII. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 172. szám I. kö tet) ..................................................... 12225. ol dal

2005. évi CLXXX. tv. a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl (Ma gyar Köz löny 172. szám I. kö tet)............................................................................................ 12231. ol dal

2005. évi CLXXXIX. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a be ru há zá sok ösz tön -
zé sé rõl és vé del mé rõl Új del hi ben, 2003. no vem ber 3-án alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl (Ma gyar
Köz löny 173. szám) ................................................................................................................................. 12480. ol dal

2006. évi III. tv. a Pol gá ri Tör vénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. tör vény, va la mint egyes tör vények
 fogyasztóvédelemmel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tás ról (Ma gyar Köz löny 2006. évi
1. szám.) ................................................................................................................................................... 20. ol dal

2006. évi IV. tv. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról (Ma gyar Köz löny 2006. évi 1. szám.)................................. 24. ol dal

2006. évi V. tv. a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról (Ma gyar Köz löny
2006. évi 1. szám.) ................................................................................................................................... 99. ol dal

2006. évi VI. tv. a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX.
tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 2006. évi 1. szám.) ................................................................. 162. ol dal

255/2005. (XII. 6.) Korm. r. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Tö rök Köz tár sa ság Kor mány a kö -
zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg álla po dás ki hir de té sé rõl (Ma gyar Köz löny 156. szám).................. 9212. ol dal

257/2005. (XII. 7.) Korm. r. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 7.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 157. szám)................................................................................... 9271. ol dal

272/2005. (XII. 15.) Korm. r. a kincs tá ri va gyon nal való gaz dál ko dás ról  szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról ............................................................................................................................. 9953. ol dal

278/2005. (XII. 20.) Korm. r. a bel föl di hi va ta los ki kül de tést tel je sí tõ mun ka vál laló élel me zé si költ ség -
té rí té sé rõl (Ma gyar Köz löny 164. szám).................................................................................................. 10213. ol dal

279/2005. (XII. 20.) Korm. r. a kül föl di ki kül de tés hez kap cso ló dó el is mert költ sé gek rõl  szóló
168/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 164. szám) ................................. 10214. ol dal

282/2005. (XII. 20.) Korm. r. az Egye sült Eu ró pá ért Díj ala pí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 164. szám) ..... 10233. ol dal

286/2005. (XII. 20.) Korm. r. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 164. szám) ........................................................................................... 10247. ol dal

1. szám INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 49



287/2005. (XII. 21.) Korm. r. az Euró pai Kö zös ség és annak tag ál la mai, va la mint Uk raj na kö zött a pol -
gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend sze rek rõl (GNSS)  szóló Együtt mû kö dé si Meg álla po dás ki hir de té -
sé rõl (Ma gyar Köz löny 165. szám) .......................................................................................................... 10268. ol dal

288/2005. (XII. 21.) Korm. r. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Mon gó lia Kor mány a kö zöt ti gaz da -
sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl (Ma gyar Köz löny 165. szám) ...................... 10273. ol dal

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé -
lye zé si el já rás ról (Ma gyar Köz löny 168. szám 1. kö tet).......................................................................... 11089. ol dal

316/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) és a ga ran tált bér mi ni mum
meg ál la pí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 168. szám 1. kö tet) .......................................................................... 11180. ol dal

318/2005. (XII. 26.) Korm. r. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 169. szám 2. kö tet)................................................................. 11672. ol dal

319/2005. (XII. 26.) Korm. r. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé -
gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri el szá mo lá sok be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 169. szám 2. kö tet) ......................................................................... 11808. ol dal

321/2005. (XII. 27.) Korm. r. az áruk ide ig le nes be ho za ta lá ról, Isz tam bul ban, 1990. jú ni us 26-án kelt
Egyez mény és mel lék le tei ki hir de té sé rõl (Ma gyar Köz löny 170. szám) ................................................. 11967. ol dal

2/2006. (I. 4.) Korm. r. egyes kor mány ren de le tek fo gyasz tó vé de lem mel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós
célú mó do sí tás ról (Ma gyar Köz löny 2006. évi 1. szám.)......................................................................... 207. ol dal

22/2005. (XII. 21.) FMM r. a mun ka esz kö zök és hasz ná la tuk biz ton sá gi és egész ség ügyi kö ve tel mé -
nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
165. szám) ................................................................................................................................................ 10445. ol dal

25/2005. (XII. 27.) FMM–EüM–ICSSZEM–PM e. r. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 170. szám I. kö tet) ...................................................................................................... 11981. ol dal

28/2005. (XII. 28.) FMM–EüM e. r. a mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint -
jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 171. szám
I. kö tet) ..................................................................................................................................................... 12159. ol dal

24/2005. (XII. 12.) MNB r. a jegy ban ki in for má ci ós rend szer hez szol gál ta tan dó in for má ci ók kö ré rõl, a
szol gál ta tás mód já ról és ha tár ide jé rõl (Ma gyar Köz löny 159. szám) ...................................................... 9380. ol dal

43/2005. (XII. 22.) PM r. az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl, az il le té kek ki sza bá sá ról,
el szá mo lá sá ról és köny ve lé sé rõl  szóló 32/1999. (XII. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 
166. szám) ................................................................................................................................................ 10584. ol dal

44/2005. (XII. 22.) PM r. az el já rá si il le té kek meg fi ze té sé nek és a meg fi ze tés el len õr zé sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 44/2004. (XII. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 166. szám).......... 10594. ol dal

56/2005. (XII. 29.) PM r. az adó tel je sít mény szá mí tá si mód já ról és az al kal ma zá sá val meg ál la pí tott ér -
ték ha tá rok ról (Ma gyar Köz löny 172. szám I. kö tet) ................................................................................ 12475. ol dal

***

96/2005. (XII. 25.) OGY h. az Or szá gos Fej lesz tés po li ti kai Kon cep ci ó ról (Ma gyar Köz löny 168. szám
2. kö tet) ....................................................................................................................................................

11184. ol dal

97/2005. (XII. 25.) OGY h. az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ról (Ma gyar Köz löny 168. szám
2. kö tet) ....................................................................................................................................................

11356. ol dal

***

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 54/2005. (XII. 15.) OVB ha tá ro za ta (Ma gyar Köz löny 165. szám).. 10459. ol dal

***

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak pá lyá za ti fel hí vá sa ci vil szer ve ze tek Nem zet kö zi Fej -
lesz té si Együtt mû kö dé si pro jekt je i nek tá mo ga tá sá ra (Ma gyar Köz löny 171. szám I. kö tet) .................. 12209. ol dal

Az adat vé del mi biz to s köz le mé nye (Ma gyar Köz löny 166. szám).......................................................... 10607. ol dal
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat januári szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál (pél dá nyon ként 598 Ft) vagy elõ fi zet he tõ az aláb bi szel vé nyen:

A kö vet ke zõ szá mok ter ve zett té má i ból

Tár sas há zak (so ro zat) n Lakás szövetkezetek
(so ro zat) n La kás bér let n Elõ szer zõ dés, fog la ló,
köt bér n Új tb-sza bá lyok n Szám vi te li vál to zá sok 
n Holt nak nyil vá ní tás – a ha lál  tényének megálla -
pítása n A  végrendel kezés és a kö te les rész n

Örök lé si szer zõ dés, aján dé ko zás ha lál ese té re n

Ha gya té ki vi ták n Há zi  õrizet, lak hely el ha gyá si
 tilalom n Bí ró ság elé ál lí tás n Tár gya lás ról le mon -
dás n Köz igazgatási pe rek n Csa lád tá mo ga tá si és
szo ciá lis  el látások n Munka nélküliek  munka -
nélküli- és szo ciális el látása n Mun ka ügyi ellen -
õrzések n Mun ka ügyi  rend bírság n Köz al kal ma -
zot tak  érdek védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n

 Alkalmi mun ka vál la lás n Mun ka ügyi és tb- perek n

Mun kál ta tás sal össze függésben el követett adó -
csa lás n Gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek n  Testi sér -
tés n Ön gyilkosságban köz re mû kö dés n Mag zat -
el haj tás n Rá gal ma zás, be csü let sér tés, ke gye let -
sér tés n Köz úti bûn cse lek mé nyek (köz úti ve szé -
lyez te tés, köz úti bal eset oko zá sa, jármû vezetés it -
tas vagy  bódult ál la pot ban, jár mû ve ze tés til tott át -
en ge dé se, cser ben ha gyás) n Ha mis vád, ha mis
 tanúzás n Sze mé lyes sza bad ság meg sér té se n

Kis ko rú el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa n Köz ok -
irat-ha mi sí tás, ma gán ok irat-ha mi sí tás n A sza -
bály szerû kézbe sítés n Jog or vos la ti  fórumok n 

 Hi tel- és köl csön szer zõ dés n Pol gá ri jo gi  kalauz
A-tól Z-ig (so ro zat) n Ajándé kozás n Gyer me kek
tar tá sa n Bér ga ran cia Alap ból nyúj tott tá mo ga tás

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si díja (vál to zat la nul) 5796 Ft áfá val, fél év re
2898 Ft áfá val.

A be fi ze tés hez szám lát q, csek ket q ké rek.
Elõ fi ze tõ ne ve, cí me: .....................................................................................................................................................

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

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ......................................................................................................................................

Dá tum: ...........................................................  Cég sze rû alá írás: ..............................................................................

Az elõ fi ze té si szel vényt a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. cí mé re vagy a
318-66668 fax szá má ra kér jük el kül de ni, illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/jog ta na csa do in ter net cí men ta lál ha tó
megrendelõ lapon. Az elõ fi ze tés rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a 266-9290/234, 235-ös te le fon szá mon.
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MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON

2006

TÁJÉKOZTATÓ

Az ál lam i köz szol gá lat presz tí zsé nek nö ve lé se, va la mint a köz hi va tal no ki ka r egy sé ges szel le mi sé -
gé nek ki ala kí tá sa és ez ál tal az ál lam ha tal mi, a kor mány za ti és az ön kor mány za ti szol gá lat ban fog -
lal koz ta tot tak meg is mer te té se ér de ké ben – az 1945 elõt ti ha gyo má nyo kat foly tat va – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa i ból ál ló, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
lét re ho zott Le xi kon szer kesz tõ Bizottság közremûködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar
Közigazgatási Lexikon.

Az – im má ron ne gye dik al ka lom mal – meg je le nõ al ma nach egy sé ges szem pon tok alap ján mu tat ja
be az ál lam i és ön kor mány za ti köz igaz ga tá si szer vek nél fog lal koz ta tott tiszt vi se lõk nek, a köz igaz -
ga tás ok ta tá sát és a köz igaz ga tás-tu do mány mû ve lé sét vég zõ in téz mé nyek mun ka tár sa i nak, to váb -
bá a köz igaz ga tá si szak mai és ér dek-kép vi se le ti szer vek tiszt ség vi se lõ i nek – a sze mé lyi ségi jo gok
tisz te let ben tar tá sa, 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. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott
fõbb adatait.
A Le xi kon a sze mé lyi, kép zé si és fog lal koz ta tá si ada tok mel lett tar tal maz za a mun ka he lyi el ér he tõ -
ség re vo nat ko zó ada to kat is, amellyel a köz szol gá la ti ve ze tõk és szak ér tõk in téz mé nyes kap cso lat -
tar tá sá nak mód ját kívánjuk megkönnyíteni.
A ki ad vány tar tal maz za az ál lam i és ön kor mány za ti szer vek cím- és el ér he tõ sé gi ada ta it, a köz igaz -
ga tás ra vo nat ko zó leg fon to sabb tör vé nyek hatályos szövegét.

Mind ezek re fi gye lem mel kér jük, hogy – amennyi ben a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 cí mû
ki ad vány ban sze re pel tet ni kí ván ja ada ta it – a név cikk el ké szí té sé hez az adat la pot ki töl te ni és a nyi -
lat ko zat tal (eset le ges meg ren de lõ vel) együtt a Le xi kon szer kesz tõ Bi zott ság nak

2006. február 15-ig

(Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 1357 Bu da pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) vissza kül de ni szí ves -
ked jen. Az adat lap be azo no sít ha tó e-ma il cí men vissza küld he tõ a va go.eri ka@meh.hu cím re is.

A Szer kesz tõ bi zott ság



Nyilv. szám: c c c c c c c                   c c c c c c

ADATLAP*

a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 élet raj zi név cik ké nek
szer kesz té sé hez és köz zé té te lé hez

1. Név:................................................................................................................................................

2. Je len le gi be osz tá sa:........................................................................................................................

3. Be osz tás ba he lye zés kel te:.............................................................................................................

4. Je len le gi mun ka he lyé nek ne ve: .....................................................................................................

5. Mun ka he lye cí me:....................................................................................................... c c c c

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

6. Hi va ta li te le fon szá ma: ................................... Hi va ta li fax szá ma: ................................................

7. (I.:) Is ko lai vég zett sé ge és szak ké pe sí té se:....................................................................................

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

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

(Sz.:) Szü le té si hely és idõ:.................................................................................................................

8. (Ny.:). Ide gen nyelv-is me re te: ........................................................................................................

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

9. (Mh.:) Ko ráb bi mun ka he lyek, be osz tá sok fel so ro lá sa, a be osz tás ide je: ......................................

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

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

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

10. (Mb.:) Egyéb hi va ta los meg bí za tá sa: ..........................................................................................

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

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

11. (Tu.:) Tu do má nyos fo ko za ta, ok ta tá si te vé keny sé ge, leg fon to sabb szak mai pub li ká ci ói: ..........

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

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

12. (Ti.:) Tár sa dal mi meg bí za tá sa, tiszt sé gei: ....................................................................................

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

13. (Ki.:) Ki tün te té sek, dí jak, el is me ré sek: ........................................................................................

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

* Az adat lap sok szo ro sít ha tó!

1. szám INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 53



14. (Cs.:) Csa lá di ál la po ta, há zas tár sa ada tai: ....................................................................................

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

15. (Gy.): Gyer mek e: ..........................................................................................................................

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

16. (Szü.:) Szü lei: ...............................................................................................................................

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

17. (E.:) Egyéb köz len dõk: .................................................................................................................

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

Az adat la pot író gép pel vagy szá mí tó gép pel kér jük ki töl te ni, kéz zel ki töl tött adat la pot nem ál l
mó dunk ban el fo gad ni. Azok nál a pon tok nál, ame lyek re nem kí ván vá laszt ad ni, kér jük a vá lasz
he lyét ki húz ni. A Le xi kon ban va ló köz zé té tel hez leg alább az 1–6. pon tok ki töl té se szük sé ges.
Amennyi ben az adat lap ro va tai nem elég sé ge sek vá la sza i hoz, kér jük, hogy a pon tok meg je lö lé sé vel 
külön lapot szíveskedjen hozzátûzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2–3. pont hoz: Azt a je len le gi hi va ta li be osz tást, köz igaz ga tá si tiszt sé get, ve ze tõi meg bí za tást
– a tiszt ség kez dõ idõ pont já val – ír ja be, amely a Le xi kon ban va ló sze rep lést meg -
ala poz za.

A 4. pont hoz: A köz igaz ga tás sal össze füg gõ tiszt sé ge sze rin ti fog lal koz ta tó szerv fel tün te té sét
kér jük ak kor is, ha az jo gi ér te lem ben nem mi nõ sül mun kál ta tó nak.

Az 5. pont hoz: A je len le gi mun kál ta tó pon tos cí mét (irá nyí tó szám mal, szék hellyel, ut ca név vel és
ház szám mal) kér jük meg ad ni.

A 6. pont hoz: Kér jük a kör zet szá mot is fel tün tet ni.
A 7. (I.:) pont hoz: Az ál ta lá nos, kö zép- és fel sõ fo kú in téz mény ne vét és az is ko lai vég zett ség meg -

szer zé sé nek idõ pont ját (év szám mal) kér jük fel tün tet ni. A má sod dip lo mát, szak -
ké pe sí tést és fel sõ fo kú szak tan fo lya mi vég zett sé get is kér jük fel tün tet ni az év -
szám mal együtt.

A 8. (Ny.:) pont hoz: Kö zép fo kú és fel sõ fo kú nyelv vizs ga, il le tõ leg tár sal gá si szin tû ide gen nyelv-is me -
ret ese tén kér jük ki töl te ni.

A 9. (Mh.:). pont hoz: Szak mai élet út ja szem pont já ból meg ha tá ro zó ko ráb bi mun ka he lyei meg ne ve zé sét 
(év szám mal) és ko ráb bi be osz tá sa i nak meg je lö lé sét kér jük.

A 10. (Mb.:) pont hoz: Je len le gi hi va ta los meg bí za tá sa it (pl.: or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi -
se lõ, bi zott sá gi tag, ál lam i vizs ga bi zott sá gi tag ság stb.) is kér jük fel tün tet ni.

A 11. (Tu.:). pont hoz: Egye te mi dok to ri, kan di dá tu si, aka dé mi ai nagy dok to ri stb. cí mek fel tün te té sét
(év szám mal), az ok ta tá si in téz mény ne vét és az elõ adott tan tárgy meg je lö lé sét, va -
la mint a szak mai pub li ká ci ók té ma kö ré nek meg je lö lé sét kér jük.

A 13. (Ki.:) pont hoz: Az ál lam i ki tün te té sek, a hi va ta los és szak mai dí jak, ál lam i és tár sa dal mi el is me ré -
sek meg je lö lé sét kér jük az ado má nyo zá si év szám mal együtt.

A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) pont hoz: Csa lá di ál la po tá ra, há zas tár sa és gyer me kei, va la mint szü lei ne vé re, fog lal ko zá sá -
ra vo nat ko zó ada to kat kér jük.

A 17. (E.:). pont hoz: A szak mai élet út ja szem pont já ból meg ha tá ro zó egyéb ada to kat kér jük fel tün tet ni
(pl.: tar tós kül föl di ta nul mány út, ösz tön díj, má sod ál lás, mel lék fog lal ko zás, gaz da -
sá gi tár sa ság ban vi selt fel ügye lõ bi zott sá gi vagy igaz ga tó sá gi tag sá gi tiszt ség stb.).

A Szer kesz tõ bi zott ság fenn tart ja azt a jo got, hogy ter je del mi kor lá tok ra va ló te kin tet tel az Adat -
lapon köz zé ten ni kí vánt ada tok nál ke ve sebb szer kesz tett adat je len jen meg a Le xi kon ban.
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NYILATKOZAT

Ki je len tem, hogy az Adat lap ban le írt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek, és hoz zá já ru lok ah hoz,
hogy az ada tok – szer kesz tett for má ban és a szer kesz tõ ség ál tal meg ha tá ro zott ter je de lem ben – a
Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 címû kiadványban megjelenjenek.

Kelt: ........................................ 200... ............................... hó nap ............ nap.

                       ....................................................
                           adat szol gál ta tó

A ki töl tött adat la pot kér jük a Le xi kon szer kesz tõ Bi zott ság (Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 1357 Bu da -
pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére

2006. ja nu ár 15-ig

meg kül de ni.

Amennyi ben a fen ti ha tár idõ ig az Adat lap nem ér ke zik be, a szer kesz tõ ség nem tu d fe le lõs sé get vál -
lal ni a név cikk megjelenéséért.

MEGRENDELÕ

Meg ren de lem a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 cí mû ki ad ványt ................. pél dány könyv
for má tum ban (ár a: 13 000 Ft/db) – után vé tel lel – az alábbi címre:

Név: ......................................................................................

Pos ta cím: ..............................................................................

Kelt ......................................... 200... ................................. hó nap .......... nap.

                       ...............................................
                           meg ren de lõ

A ki adó a Le xi kon ban sze rep lõ sze mély meg ren de lé se es etén a könyv for má tu mú pél dány te kin te -
té ben 4000 Ft ár ked vez ményt al kal maz!
Az után vét pos ta költ sé ge a meg ren de lõt ter he li.
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Hol ló And rás és dr. Ba logh Zsolt 1994-ben ha tá roz ták el elõ ször, hogy az Al kot mány té te le i hez ren del ten köz re ad ják az al kot mány bí ró sá gi
gya kor lat – fõ ként el vi té te le ket tar tal ma zó – váz la tát:

Az ér tel me zett Al kot mány

cí mû köny vet. Az öt éves ítél ke zé si gya kor lat össze fog la lá sá ról meg je lent kö tet po zi tív szak mai vissz hang ja bá to rí tot ta a szer kesz tõ ket, hogy
újabb öt év el tel té vel meg je len tet ték a má so dik kö te tet. Ezt a mun kát so kan for gat ták mind azok, akik nek az al kot mány jo gi is me re tek fo lya ma tos
fris sí té se meg ke rül he tet len, de azok is, akik csu pán ér dek lõd tek az Alkot mány bíró ság te vé keny sé gé rõl, jog fej lesz tõ ítél ke zé sé rõl.

Is mét el telt öt év. A szer kesz tõk úgy dön töt tek, hogy – im már ha gyo mány ként – el ké szí tik a ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sát. E har ma dik kö -
tet meg fe le lõ ki in du ló pon tot je len t annak meg is me ré sé ben, hogy az Al kot mány egyes ren del ke zé sei mi ként ha tá lyo sul tak a gya kor lat ban, az Al -
kot mány sza bá lya i ból mi lyen el vi kö vet kez te té sek adód nak az ál lam szer ve zet, a jog rend szer mû kö dé sét il le tõ en. A ti zen öt éves gya kor lat össze -
fog la lá sa pe dig eb ben szi lárd hát te ret je len t.

Ajánl juk e köny vet a jog al ko tás szak em be re i nek, a jog al kal ma zók nak, el sõ sor ban a bí rák nak, ügyé szek nek, az ön kor mány za tok nál dol go zó jo gá -
szok nak, ügy vé dek nek, va la mint az egye te mi ok ta tók nak és hall ga tók nak egy aránt. A je lölt szak mai kör min den na pi mun ká ját elõ se gí tõ könyv
olyan „ki vo nat”, amely az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat is mer te té sén ke resz tül – a szer kesz tõk re mé nyei sze rint – az al kot má nyos jog ál lam mû kö -
dé sé hez el en ged he tet len ér ték rend del is meg is mer tet.

A kö tet meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.  tel./fax: 267-2780; in ter net cím:
www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Az ér tel me zett Al kot mány cí mû ki ad ványt (ár a: 8832 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ...........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás   


