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Sze mé lyi hí rek

A Köz tár sa sá gi El nök
72/2006. (IV. 28.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

ki tün te tés ado má nyo zá sá ról

(ki vo na tos köz lés)

Az Al kot mány 30/A § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint
a Kos suth-díj ról és a Szé che nyi-díj ról szó ló 1990. évi
XII. tör vény 5. § (1) be kez dé se alap ján, a Kor mány elõ ter -
jesz té sé re

a táv ér zé ke lés és a tér in for ma ti ka te rü le tén vég zett –
nem zet kö zi leg is el is mert – tu do má nyos mun kás sá gá ért,
ok ta tói és egye tem ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Det re kõi Ákos nak, az MTA ren des tag já nak, a Buda -
pesti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem egye te mi
ta ná rá nak és

a tu do má nyos után pót lás ne ve lé sé ben, az élet tu do má -
nyi dok to ri is ko lák lét re ho zá sá ban és szer ve zé sé ben ki fej -
tett is ko la te rem tõ te vé keny sé ge, az egye te mi in for ma ti kai
inf ra struk tú ra-fej lesz tés, va la mint az ok ta tás te rü le tén
vég zett ma gas szín vo na lú és pél da ér té kû mun kás sá ga el is -
me ré se ként

Har nos Zsolt ma te ma ti kus nak, az MTA ren des tag já -
nak, a Szent Ist ván Egye tem rek tor he lyet te sé nek, tszv.
egye te mi ta nár nak

a SZÉCHENYI–DÍJAT

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13. 

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/0916/2006.

A Köztársasági Elnök
80/2006. (IV. 28.) KE

h a t á r o z a t a

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az in for ma ti kai
és hír köz lé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

He ge dûs Sán dor nak, az An ten na Táv köz lé si Rt. La kos -
sá gi Szol gál ta tá sok Ága za ta ve ze tõ jé nek,

dr. Hor váth Fe renc nek, az In for ma ti kai és Hír köz lé si
Mi nisz té ri um ny. fõ osz tály ve ze tõ jé nek.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 27.

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

KEH ügy szám: VII-2/0968/2006.

Jog sza bá lyok

Az informatikai és hírközlési miniszter
4/2006. (IV. 19.) IHM

rendelete

a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus
aláírással összefüggõ nyilvántartással kapcsolatos

tevékenységéért fizetendõ díjakról

Az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV. tör -
vény (a továb biak ban: Eat.) 27.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban, va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény (a továb biak ban: Itv.) 67.  §-ának (2) 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:
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1.  §

(1) Az Eat. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben be je len tés re kö -
te le zett szol gál ta tó (a továb biak ban: szol gál ta tó) a Nem ze -
ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb biak ban: Ha tó ság) nyil ván -
tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért e ren de let 2.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si
dí ja kat (a továb biak ban: díj) kö te les fi zet ni.

(2) Az Eat. 8/B. §-a sze rin ti ön kén tes akk re di tá ci ós
rend szer mû köd te té sé ért fe le lõs sze mély vagy szer ve zet a
Ha tó ság nyil ván tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért
e ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott dí jat
kö te les fi zet ni.

(3) Az Eat. 24.  §-ának (1) be kez dé se sze rint ki je lölt ta -
nú sí tó szer ve zet a Ha tó ság nyil ván tar tás sal kap cso la tos te -
vé keny sé gé ért e ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott dí jat kö te les fi zet ni.

(4) Az Eat. 17.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti elekt ro ni -
kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá si szak ér tõ a Ha tó ság
nyil ván tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért e ren de let
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott dí jat kö te les
 fizetni.

A díj mértéke

2.  §

(1) A díj mér té ke:
a) nyil ván tar tás ba-vé te li el já rás ese tén azon Eat.

6.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt szol gál ta tá son ként,
ame lye ket a szol gál ta tó nem mi nõ sí tett szol gál ta tó ként kí -
ván vé gez ni, há rom száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be -
kö vet ke zett vál to zás be je len té se ese tén száz öt ven ezer fo -
rint;

b) nyil ván tar tás ba vé te li el já rás ese tén azon Eat.
6.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt szol gál ta tá son ként,
ame lye ket a szol gál ta tó mi nõ sí tett szol gál ta tó ként kí ván
vé gez ni, egy mil lió fo rint, az ada tok kö ré ben be kö vet ke zett 
vál to zás be je len té se ese tén há rom száz ezer fo rint;

c) ha a szol gál ta tó szer ve ze té nek, rend sze ré nek, va la -
mint a szol gál ta tás so rán al kal ma zott ter mé kek nek és há ló -
zat nak a kü lön jog sza bály sze rin ti in for ma ti kai biz ton sá gi
kö ve tel mé nyek nek, vagy más ön ként vál lalt kö ve tel mé -
nyek nek való meg fe le lé sét ön kén tes akk re di tá ci ós rend -
szer ke re té ben ta nú sít tat ta, az erre vo nat ko zó tény nyil ván -
tar tá sa ese tén be je len té sen ként száz ezer fo rint;

d) a mi nõ sí tett szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott hi te le sí té si,
idõ bé lyeg zé si, il let ve ar chi vá lá si ren dek nyil ván tar tá sa
ese tén hi te le sí té si, idõ bé lyeg zé si, il let ve ar chi vá lá si ren -
den ként száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be kö vet ke zett
vál to zás be je len té se ese tén öt ven ezer fo rint;

e) a szol gál ta tók nak te vé keny sé gük be fe je zé sét köve -
tõen a nyil ván tar tás ból a szol gál ta tó be je len té se alap ján
való tör lés ese tén het ven öt ezer fo rint;

f) kül föl di ta nú sít vánnyal kap cso la tos be je len tés ese tén 
fe le lõs ség vál la lá son ként száz ezer fo rint.

(2) A díj össze ge az Eat. 8/B. §-a sze rin ti ön kén tes akk -
re di tá ci ós rend sze rek nyil ván tar tá sa ese tén akk re di tá ci ós
rend sze ren ként száz öt ven ezer fo rint, az ada tok kö ré ben
be kö vet ke zett vál to zás be je len té se ese tén öt ven ezer fo rint.

(3) A díj mér té ke:
a) ta nú sí tó szer ve ze tek nyil ván tar tá sa ese tén ta nú sí tó

szer ve ze ten ként száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be kö -
vet ke zett vál to zás be je len té se ese tén száz ezer fo rint;

b) elekt ro ni kus alá írá si ter mé kek nyil ván tar tá sa ese tén
ter mé ken ként száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be kö vet -
ke zett vál to zás be je len té se ese tén öt ven ezer fo rint.

(4) A díj mér té ke az Eat. 17.  §-ának (6) be kez dé se sze rin -
ti elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá si szak ér tõ
nyil ván tar tás ba-vé te li el já rás ese tén har minc ezer fo rint.

A díj esedékessége és megfizetésének módja

3.  §

(1) A díj fi ze tés re kö te le zett nek a dí jat a ké re lem be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg a Ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett 10032000-00287247-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell meg fi zet nie.

(2) A ké re lem el uta sí tá sa ese tén a be fi ze tett díj nem
vissza té rít he tõ. Amennyi ben a ké rel met a be ér ke zés tõl
szá mí tott 10. na pig a ké rel me zõ vissza von ja, a Ha tó ság a
be fi ze tett díj 50%-át vissza té rí ti.

(3) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott dí jak te kin te té ben a
díj fi ze té si kö te le zett ség re az Itv. 28.  §-ának (2)–(3) be kez -
dé sé ben, a jog or vos la ti el já rás díj ára az Itv. 29.  § (2) be -
kez dé sé ben, a mu lasz tá si bír ság ra az Itv. 82.  §-ában, az il -
le ték biz to sí tá sá ra, be haj tá sá ra, a fi ze té si ked vez mé nyek re 
az Itv. 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni az zal, hogy ahol a tör vény il le té ket em -
lít, azon dí jat kell ér te ni.

A díj nyilvántartása és elszámolása

4.  §

A Ha tó ság a dí jak ról kü lön nyil ván tar tást ve zet. A dí jak
nyil ván tar tá sá ra, ke ze lé sé re és el szá mo lá sá ra a költ ség ve -
té si szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
rõl  szóló jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg a Hír köz lé si Fõ fel ügye let nek az elekt -
ro ni kus alá írás sal össze füg gõ mi nõ sí tés sel és nyil ván tar tás -
sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért fi ze ten dõ dí jak ról  szóló
20/2001. (XI. 15.) MeHVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

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



Az informatikai és hírközlési miniszter
5/2006. (V. 9.) IHM

r e n d e l e t e

az igazságügyi informatikai és hírközlési
szakértõi tevékenység folytatásához szükséges

szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának eljárási rendjérõl

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-ának
(8) be kez dé sé ben 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 ka és hír köz lés te rü le tén az igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai
gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek iga zo lá sá ra irá nyu ló el já -
rás so rán e ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban ké rel me zõ, aki a Szaktv.
3.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az igaz ság ügyi in -
for ma ti kai és hír köz lé si szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá -
hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek
iga zo lá sa irán ti ké rel met nyújt be.

2.  §

Az in for ma ti ka és hír köz lés te rü le tén be je gyez he tõ igaz -
ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges
szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gét az In for ma ti kai és
Hír köz lé si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: IHM) iga zol ja.

3.  §

(1) Az IHM-hez be nyúj tott ké re lem nek tar tal maz nia
kell:

a) A ké rel me zõ
aa) sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si hely és idõ, any ja

neve, lak cí me);
ab) fel sõ fo kú vég zett sé gét iga zo ló ok le ve lé nek szá mát

és kel tét (szak, szak irány fel tün te té sé vel);
ac) a tu do má nyos fo ko za tát (amennyi ben ilyen nel ren -

del ke zik);
ad) je len le gi fog lal ko zá sát, be osz tá sát;
ae) mun kál ta tó já nak meg ne ve zé sét, cí mét.
b) Az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te -

rü let(ek) meg ne ve zé sét.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint

az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let ben meg je lölt
ké pe sí té si fel té tel meg lé tét iga zo ló ok irat hi te les má so la tát 

(ho no sí tott vagy el is mert ok irat ese té ben en nek hi te les má -
so la tát);

b) a ké re lem be nyúj tá sá ig vég zett szak mai te vé keny ség 
le írá sát azon gya kor lat rész le tes le írá sá val, me lyek figye -
lembevételét a szak irá nyú szak mai gya kor lat szá mí tá sa
szem pont já ból a ké rel me zõ kéri, ki tér ve arra, hogy a ké rel -
me zõ mi kor, hol, mi lyen mun ka kört töl tött be, mi lyen idõ -
tar ta mú szak mai gya kor lat tal ren del ke zik;

c) a b) pont ban rész le te zett gya kor la ti idõ alatt fenn ál ló
jog vi szony mun kál ta tó ál ta li, il let ve a mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony iga zo lá sát, amely tar tal maz za a
mun ka vég zés ide jét, va la mint jel le gét;

d) szak ér tõ je lölt ese tén az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz -
mény nek vagy szer ve zet nek a ve ze tõ je ál tal a fog lal koz ta -
tá si vi szony ra vo nat ko zó iga zo lá sát.

(3) A (2) be kez dés d) pont já ban fog lalt iga zo lás nak tar -
tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét,

b) tá jé koz ta tást az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény
vagy szer ve zet és a ké rel me zõ kö zöt ti szak mai kap cso lat
mi nõ sé gé rõl és idõ tar ta má ról,

c) a leg alább napi 6 órás idõ tar tam ban vég zett mun ka
iga zo lá sát.

4.  §

(1) Szak mai gya kor la ti idõ ként a szak irá nyú fel sõ fo kú
vég zett ség és a szak kép zett ség meg szer zé se után, a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg lé võ, a meg je lölt szak te -
rü le ten el töl tött gya kor la ti idõt le het figye lembe ven ni.

(2) Szak mai gya kor la ti idõ ként szak ér tõ je lölt ese té ben
az al kal ma zot ti vagy más jog vi szony ban, leg alább napi
6 órás idõ tar tam ban vég zett te vé keny sé get kell figye lembe 
ven ni.

(3) A szak irá nyú szak mai gya kor lat szá mí tá sa so rán
gya kor la ti idõ ként az az idõ tar tam szá mít ha tó be, amely az 
igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint az azok -
hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te lek rõl
 szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let ben meg je lölt szak te rü -
le tek hez kap cso ló dó vég zett ség vagy szak ké pe sí tés szak -
mai is me re te i nek meg fe lel.

5.  §

A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé rõl  szóló iga zo -
lás az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si hely és
idõ, any ja neve, lak cí me);

b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -
let(ek) meg ne ve zé sét;

c) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü let(ek) meg ne ve zé sét;
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d) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé -
si sza kon szer zett vég zett ség szak irá nyú jel le gé nek iga zo -
lá sát;

e) a figye lembe vett szak mai gya kor la ti idõ meg ha tá ro -
zá sát és szak mai jel le gé nek iga zo lá sát;

f) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü le ten be lü li spe ci a li zá ció te rü le tét,
amennyi ben van olyan szû kebb te rü let, ahol a ké rel me zõ
ki emel ke dõ gya kor lat tal, tu do má nyos fo ko zat tal rendel -
kezik.

6.  §

A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le ge iga zo lá sá ra irá -
nyu ló el já rás olyan ön ál ló köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás,
amely ha tó sá gi bi zo nyít vány ki adá sá val zá rul.

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tályba.

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

A belügyminiszter, 
az informatikai és hírközlési miniszter, 

valamint a nemzeti kulturális örökség minisztere
24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott

követelményekrõl

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
35/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján az igaz ság ügy-mi nisz ter, a leg fõbb ügyész és az Or szá -
gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács egyet ér té sé vel a kö vet ke -
zõ ket ren del jük el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a köz fel ada tot el lá tó szer vek re és a
köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si
szoft ve rek meg fe le lé sé nek kü lön jog sza bály sze rin ti ta nú -
sí tá sát vég zõ szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze -
lé si szoft ve rek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket e ren de let
mel lék le te ha tá roz za meg.

3.  §

A ren de let ben meg adott elõ írásokat a mi nõ sí tett ada tok
ke ze lé sé re vo nat ko zó irat ke ze lé si szoft ve rek re csak ab ban
az eset ben kell al kal maz ni, ha kü lön jog sza bály er rõl ren -
del ke zik.

4.  §

Az Irat ke ze lé si Szoft ver (a továb biak ban: ISZ) kom mu -
ni ká ci ós fe lü le té re (ex port/im port in ter fa ce) vo nat ko zó
pon tos le írást (a kö te le zõ vagy hasz nál ha tó adat for má tu -
mok ra, az adat hor do zók mi nõ sé gi elõ írásaira és a me ta -
ada tok meg ne ve zé sé re, sor rend jé re, is mé tel he tõ sé gé re, ki -
töl té sé re vo nat ko zó in for má ci ók, hasz nál ha tó irat tí pu sok
stb.) a bel ügy mi nisz ter az in for ma ti kai és hír köz lé si mi -
nisz ter rel, és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben ál la pít ja meg, és tá jé koz ta tó ban te szi
köz zé a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap ján, il let ve hi va ta los
lap já ban.

5.  §

(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 mel lék le té nek az elekt ro ni kus do ku men -
tu mok ISZ-en be lü li tá ro lá sá val és ke ze lé sé vel kap cso la -
tos ren del ke zé se it 2009. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik -
kében elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Ko vács Kál mán s. k.,
bel ügy mi nisz ter in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Melléklet
a 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együttes rendelethez

Az iratkezelési szoftverrel szemben támasztott
minimális követelmények

1. Ér tel me zõ ren del ke zé sek:

a) be so ro lás: az ügy irat mód sze res be azo no sí tá sa és el -
ren de zé se a be so ro lá si séma egy ki vá lasz tott ka te gó ri á já ba 
a meg ál la po dá sok nak és el já rá si sza bá lyok nak meg fele -
lõen;



b) be so ro lá si séma: az ügy ira tok be so ro lá sát, osz tá lyo -
zá sát le he tõ vé tevõ hi e rar chi kus vagy szó tár jel le gû, egy -
más tól füg get le nül ki ala kít ha tó ka te gó ria-struk tú ra;

c) do ku men tum: egye di egy ség ként ke zel he tõ rög zí tett
in for má ció vagy ob jek tum;

d) elõz mé nye zés: az a mû ve let, amely so rán meg ál la pí -
tás ra ke rül, hogy az új ira tot egy már meg lé võ ügy irat hoz
kell-e ren del ni, vagy új ügy irat da ra bot kell-e neki nyit ni;

e) el sõd le ges be so ro lá si séma: a köz fel ada tot el lá tó
szer vek irat ke ze lé sé ben az el sõd le ges be so ro lá si séma
min dig az irat tá ri terv;

f) elõ írt for má tum: az elekt ro ni kus ügy in té zé si el já rás -
ban al kal maz ha tó do ku men tu mok rész le tes tech ni kai sza -
bá lya i ról  szóló 12/2005. (X. 27.) IHM ren de let ben
(a továb biak ban: for má tum ren de let) elõ ír tak sze rin ti for -
má tum, ame lyet a köz igaz ga tás ban, az elekt ro ni kus kap -
cso lat tar tás ban el kell fo gad ni;

g) irat: 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
3.  §-ának c) pont ja sze rint;

h) irat ke ze lé si szoft ver: az irat ke ze lé si rend szer mû kö -
dé sét tá mo ga tó, ik ta tá si funk ci ó val ren del ke zõ szá mí tás -
tech ni kai prog ram vagy prog ra mok egy mást funk ci o ná li -
san ki egé szí tõ rend szer e;

i) irat tá ri té tel szám mal való el lá tás: az ügy irat nak az
irat tá ri terv be mint el sõd le ges be so ro lá si sé má ba való be -
so ro lá sa;

j) irat tá nyil vá ní tás: az az egye di el já rás, amely so rán
ma nu á li san vagy elõ re meg ha tá ro zott sza bá lyok alap ján
au to ma ti ku san az adott pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus do -
ku men tu mot az adott szer ve zet mû kö dé se szem pont já ból
lé nye ges nek mi nõ sí te nek, és ezért nyil ván tar tá sát és a vele 
kap cso la tos mû ve le tek nyo mon kö ve té sét ren de lik el;

k) me ta adat: struk tu rált vagy fé lig struk tu rált in for má -
ció, amely le he tõ vé te szi ira tok lét re ho zá sát, ke ze lé sét és
hasz ná la tát hosszabb idõn át azon tar to má nyo kon be lül,
ame lyek ben lét re ho zá sá ra sor ke rült;

l) ügy irat: egy egye di el já rás ban ke let ke zett va la -
mennyi irat;

m) ügy irat da rab: olyan ügy ira ton be lü li irat egy ség,
amely hez az ügy in té zés egy el kü lö nült fá zi sá hoz tar to zó
ira tok ke rül nek;

n) ve gyes ügy irat: pa pír ala pú és elekt ro ni kus ira to kat
egy aránt tar tal ma zó ügy irat.

2. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

2.1. Az ISZ-nek meg kell fe lel nie a köz fel ada tot el lá tó
szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let ben meg fo gal ma zott
kö ve tel mé nyek nek.

2.2. Az ISZ ke ze lé sé hez az in téz mé nyi Irat ke ze lé si
Sza bály zat is me re te mel lett ele gen dõ le gyen ál ta lá nos szá -
mí tó gép-fel hasz ná lói jár tas ság.

2.3. Az ISZ, a le he tõ sé gek és igé nyek ha tá rán be lül,
pró bál jon iga zod ni a min den ko ri in for ma ti kai le he tõ sé -
gek hez – nyújt sa mind azon szol gál ta tá so kat, ame lyek a
fel hasz ná ló ál tal meg ha tá ro zott szak mai kö ve tel mé nye ket
ki elé gí tõ, egy sze rû, gyors, biz ton sá gos és meg bíz ha tó ke -
ze lés hez szük sé ge sek.

3. Ik ta tó köny vek kel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

3.1. Az ISZ-ben le gyen le he tõ ség olyan ik ta tó könyv -
rend szer lét re ho zá sá ra, mely iga zo dik a szerv meg lé võ
irat ke ze lé si sza bály za tá hoz.

3.2. Az ISZ-nek az ik ta tó köny vek cél ja i ra leg alább két -
fé le el ne ve zé si me cha niz must kell biz to sí ta nia:

a) olyan me cha niz must, amellyel struk tu rált nu me ri kus 
vagy al fa nu me ri kus hi vat ko zá si kó dot (azaz a szer ve ze ten
be lül az ik ta tó köny vek kö zött egye di nek szá mí tó azo no sí -
tó je let) le het ren del ni min den ik ta tó könyv höz,

b) olyan me cha niz must, amely min den ik ta tó könyv höz 
egy egye di szö ve ges cí met rend el.

3.3. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az ik ta tó köny vek
le zá rá sát és új ik ta tó köny vek lét re ho zá sát.

3.4. Az ISZ nem szab hat sem mi lyen gya kor la ti kor lá tot
a de fi ni ál ha tó ik ta tó köny vek szá mát il le tõ en.

3.5. Amennyi ben az ik ta tó köny vet nem éves irat ke ze lé -
si for du ló na pon hoz zák lét re, az ik ta tá si rend szer foly to -
nos sá gá ról és a mig rá ci ó ról gon dos kod ni kell.

3.6. Az ik ta tó könyv fo lya ma tos szá mo zás sal mû kö dik.

4. Az irat tá ri terv vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

4.1. Az ISZ-nek iga zod nia kell a szerv meg lé võ irat tá ri
ter vé hez.

4.2. Az ISZ-ben le gyen le he tõ ség irat tá ri terv lét re ho zá -
sá ra. A lét re ho zott irat tá ri terv al kal ma zá sa – amennyi ben
ez le het sé ges – éves irat ke ze lé si for du ló na pon kez dõd jön
meg. Irat tá ri ter vet év köz ben is mó do sí ta ni le het új té tel
hoz zá adá sá val. Irat tá ri ter vet az adott év ik ta tó köny vé hez
tar to zó an men te ni kell.

4.3. Az ISZ-nek biz to sí ta nia kell, hogy a fel hasz ná lók
az irat tá ri terv fõ cso port ja i nak, cso port ja i nak és al cso port -
ja i nak irat tá ri té te le i hez il lesz ke dõ el sõd le ges be so ro lá si
sé mát hoz za nak lét re.

4.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten ni, hogy a fel hasz ná lók 
az ügy ira to kat az irat tá ri terv té te le i hez be so rol ják.

4.5. Az ISZ-nek ga ran tál ni kell, hogy a be so ro lás leg ké -
sõbb az ügy irat le zá rá sá ig meg tör tén jen (az ügy irat ad dig
nem zár ha tó le, amíg a be so ro lás meg nem tör té nik).

4.6. Az ISZ-nek az irat tá ri ter ven be lü li té te lek cél ja i ra
leg alább két fé le el ne ve zé si me cha niz must kell biztosí -
tania:
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a) olyan me cha niz must, amellyel struk tu rált nu me ri kus 
vagy al fa nu me ri kus hi vat ko zá si kó dot (azaz az irat tári ter -
ven be lül egye di nek szá mí tó azo no sí tó je let) le het ren del ni 
min den té tel hez,

b) olyan me cha niz must, amely min den té tel hez egy
egye di szö ve ges cí met rend el.

4.7. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie új té tel létreho -
zását.

4.8. Az ISZ nem szab hat sem mi lyen gya kor la ti kor lá tot
a de fi ni ál ha tó té te lek szá mát il le tõ en.

4.9. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz ná ló 
egy elekt ro ni kus ügy irat hoz (ira ta i hoz) vagy egy tel jes té -
tel nek meg fe le lõ elekt ro ni kus irat-együt tes hez az ügy irat
élet cik lu sá nak bár mely idõ pont já ban má sik té tel szá mot
ren del jen, vagy is té tel szá mot mó do sít son.*

5. Ira tok ik ta tá sa

5.1. Rög zí tés so rán az irat le gyen ik ta tó könyv be ik tat -
ha tó, az elõ írt me ta ada tok köre au to ma ti kus és/vagy ma -
nuális mó don le gyen tár sít ha tó a rög zí ten dõ irat hoz. Az
ISZ-nek szük ség ese tén (té ves ik ta tás) le he tõ vé kell ten nie
az ira tok új bó li ik ta tá sát, át ik ta tá sát vagy egy ik ta tás sztor -
nó zá sát. E funk ci ók hasz ná la ta ese tén az ere de ti ik ta tá si
in for má ci ók is ma rad ja nak meg, és a té ves ik ta tás nál ki -
adott ik ta tó szám ne le gyen is mé tel ten kiadható.

5.2. Az ISZ-nek az elekt ro ni kus ügy ira tok cél ja i ra leg -
alább két fé le el ne ve zé si me cha niz must kell biz to sí ta nia,
ezek pár hu za mo san is hasz nál ha tók le gye nek:

a) olyan me cha niz must, amellyel struk tu rált nu me ri kus 
vagy al fa nu me ri kus hi vat ko zá si kó dot (azaz egye di nek
szá mí tó azo no sí tó je let – ik ta tá si szá mot) le het ren del ni
min den ügy irat hoz,

b) olyan me cha niz must, amely min den ügy irat hoz egy
szö ve ges cí met rend el (tárgy). Ez nem he lyet te sít he ti az ik -
ta tá si azo no sí tót.

5.3. Az ISZ-nek biz to sí ta nia kell az elõ írt for má tum ban
ér ke zõ elekt ro ni kus ira tok nyil ván tar tás ba vé te lét és meg -
fe le lõ tá ro lá sát, va la mint elekt ro ni kus fel dol go zá sát
és/vagy pa pír ala pú fel dol go zá si fo lya mat ba to váb bí tá sát.

6. Ügy ira tok, ira tok ke ze lé se

6.1. Ügy ira tok és ira tok
6.1.1. Az ISZ-nek tá rol nia kell az ügy ira tok (ügy irat da -

ra bok) és ira tok kö te le zõ me ta ada ta it.
6.1.2. Min den irat nak egye di azo no sí tó val kell ren del -

kez nie.*
6.1.3. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -

ná ló (jo go sult sá ga függ vé nyé ben) új ügy ira to kat (ügy irat -
da ra bo kat), il let ve ira to kat hoz zon lét re. Min den ügy irat -
hoz (ügy irat da rab hoz) tar toz nia kell leg alább egy irat nak.

6.1.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -
ná ló elekt ro ni kus ira to kat ren del jen bár me lyik le nem zárt
elekt ro ni kus ügy irat hoz.*

6.1.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -
ná ló (jo go sult sá ga függ vé nyé ben) új ból meg nyis son egy
– nem le zárt ik ta tó könyv ben lévõ, ko ráb ban a tárgy év ben
le zárt – ügy ira tot új irat fel vé te le cél já ból, majd ezt köve -
tõen újra le zár ja azt.

6.1.6. Tet szõ le ges ügy irat vagy irat azo no sí tó já nak is -
me re té ben az ISZ – fel hasz ná lói ké rés re – le gyen ké pes el -
jut ni a meg fe le lõ ügy irat hoz (jo go sult ság függ vé nyé ben).*

6.1.7. Ügy irat, irat – le szá mít va a le vél tár ba adás/se lej -
te zés fo lya ma tát – ne le gyen tö röl he tõ az irat ke ze lé si
szoft ver ben. (Az irat tör lé se nem je len ti az irat me ta ada ta i -
nak tör lé sét.)*

6.1.8. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz -
ná ló ve gyes ügy ira to kat is lét re hoz zon.

6.1.9. Az ISZ-nek biz to sí ta nia kell, hogy a pa pír ala pú,
az elekt ro ni kus, il let ve a ve gyes ügy ira tok bár mely kom bi -
ná ci ó ban egy más hoz ren del he tõk le gye nek.

6.2. Az ira tok moz gá sá nak nyo mon kö ve té se, statisz -
tikák

Az elekt ro ni kus és a fi zi kai ira tok, ügy ira tok he lyé re és
moz gá sa i ra vo nat ko zó in for má ci ók fi gye lem mel kí sé ré se
és nyil ván tar tá sa ér de ké ben az ISZ-nek ügy ira tok/ira tok
moz gá sát (elekt ro ni kus és fi zi kai) nyo mon kö ve tõ funk -
cióval kell ren del kez nie.

6.3. Kap cso la tok ügy ira tok és ira tok kö zött
Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz ná lók az

ügy ira tok/ira tok kö zött ke reszt hi vat ko zá so kat (azaz „lásd
még” tí pu sú kap cso la to kat) hoz za nak lét re kap cso ló dó ira -
tok kö zött (pl. kap cso la tos szám). Egy irat bár mennyi má -
sik irat hoz kap cso lód hat.

6.4. Nem elekt ro ni kus ira tok ke ze lé se
6.4.1. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie a pa pír ala pú

ügy ira tok nak és ira tok nak a meg fe le lõ ik ta tó könyv és az
irat tá ri terv sze rin ti nyil ván tar tá sá ra és ke ze lé sé re, az
elekt ro ni kus ira tok kal azo nos mó don.

6.4.2. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az elekt ro ni kus
ügy irat hoz kap cso ló dó fi zi kai irat össze ren de lé sét olyan
meg ol dás sal, amely bõl egy ér tel mû en ki de rül, me lyik for -
ma te kint he tõ az el sõd le ges irat nak.

6.4.3. Az ügy kö ve tõ funk ci ó nak a fi zi kai ira tok ra is ki
kell ter jed nie (fi zi kai ügy ira tok/ira tok pil la nat nyi vagy
múlt be li tar tóz ko dá si he lyé nek meg ha tá ro zá sa).

6.4.4. A ve gyes ügy ira tok fi zi kai ira ta i ra ugyan azt az õr -
zé si/se lej te zé si/át adá si üte me zést kell biz to sí ta ni, mint az
azo nos ügy irat hoz tar to zó elekt ro ni kus ira tok ra. A ve gyes
ügy ira to kat érin tõ bár mely moz ga tá si uta sí tás ese tén fi -
gyel mez te tést kell adni, hogy a meg fe le lõ fi zi kai ira tok kal
is ez a te en dõ.

6.4.5. Fi zi kai, il let ve ve gyes ira tok fi zi kai ré sze i nek
moz gá sát meg fe le lõ mó don do ku men tál ni kell (át adó -
könyv, el is mer vény).

6.5. Ada tok ke re sé se, adat vissza nye rés
6.5.1. Az ISZ ke re té ben vég re haj tott egyet len adat ke re -

sé si vagy adat-vissza nye ré si mû ve let sem tár hat fel a fel -

5. szám INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 199



hasz ná ló szá má ra olyan in for má ci ó kat (me ta ada tot vagy
irat tar tal mat), mely re a fel hasz ná ló nak nincs jo go sult sá ga.

6.5.2. Az ISZ-ben biz to sí ta ni kell a ke re sé si funk ci ók
szé les vá lasz té kát, me lyek az ik ta tá si rend szer min den
szint jé hez (ik ta tó könyv, irat tá ri té tel, ügy irat, irat) tar to zó
me ta ada tok alap ján le he tõ vé te szik az ügy ira tok/ira tok
és/vagy me ta ada ta ik ke re sé sét és el éré sét.

6.5.3. Ügy ira tok ese té ben az ISZ-nek ke re sést kell biz -
to sí ta nia az elekt ro ni kus, ve gyes vagy fi zi kai ügy ira tok
me ta ada ta i ra egy aránt.

6.5.4. Az ISZ-nek a fel hasz ná ló kép er nyõ jén je lez nie
kell a ke re sés ered mé nye ként ka pott ta lá la tok szá mát, le -
he tõ vé kell ten nie, hogy a fel hasz ná ló meg je le nít se a ke re -
sés ered mé nye it (a „ta lá la ti lis tát”).

6.5.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie meg ha tá ro zott
idõ in ter val lu mok hasz ná la tát a le kér de zé sek ben. Ebbe be -
le ér ten dõk az ak tu á lis dá tum tól füg gõ le kér de zé sek is
(pl. az el múlt 10 nap ban mi lyen ügy ira to kat ik tat tak).

7. Jo go sult ság, adat biz ton ság, adat vé de lem

7.1. Jo go sult ság
7.1.1. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a jo go sult sá gok

tar tal má nak dif fe ren ci ált meg ha tá ro zá sát, leg alább az
egyes tá mo ga tott ügy in té zé si cse lek mé nyek re, il let ve a
ma nu á lis ügy in té zé si rend nek meg fe le lõ fe le lõs sé gi rend
sze rin ti ala nyi kör re spe ci fi ku san, min den kép pen biz to sít -
va az ik ta tás ra jo go sult ság, az ik ta tá si in for má ci ók meg te -
kin té se, a se lej te zés, az ira tok hoz hoz zá fé rés és az ISZ al -
kal ma zás gaz dai fel ada tok el kü lö nít he tõ sé gét.

7.1.2. Amennyi ben az ISZ az elekt ro ni kus ügy in té zés
tá mo ga tá sá ra is ki ter jed, és a ke zelt in for má ci ók nak a sze -
mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá -
nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Avtv.) elõ írásai vagy a koc ká zat elem zés alap ján iga -
zolt koc ká za tok  miatt fo ko zott jo go sult ság el len õr zést kell 
biz to sí ta ni, ak kor

a) az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a rend szer ad mi niszt -
rá tor szá má ra, hogy a kü lön bö zõ ik ta tó köny vek hez, ügy -
ira tok hoz, ira tok hoz, me ta adat me zõk höz, programfunk -
ciókhoz, adat biz ton sá gi ka te gó ri ák hoz való hoz zá fé rést
meg ha tá ro zott fel hasz ná lói cso por tok ra kor lá toz za,

b) az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a rend szer ad mi niszt -
rá tor szá má ra, hogy pro fil att ri bú tu mo kat ren del jen a cso -
port hoz, meg ha tá ro zan dó azon jel lem zõ ket, me ta adat me -
zõ ket, ügy ira to kat, ira to kat, funk ci ó kat, me lyek hez a cso -
port hoz zá fér het,

c) az ISZ-nek biz to sí ta nia kell, hogy egyé ni fel hasz ná -
lói és cso por tos (sze rep kö rök re vo nat ko zó) hoz zá fé ré si jo -
go sult sá gok egy aránt ki oszt ha tó ak le gye nek,

d) az ISZ-nek ké pes nek kell len nie az ügy ira tok vagy
map pák hoz tár sí tott fel hasz ná lói cso por tok lét re ho zá sá ra,

e) az ISZ-nek le he tõ sé get kell te rem te nie arra, hogy
bár me lyik fel hasz ná ló akár hány fel hasz ná lói cso port tag ja
le hes sen,

f) az ISZ-nek csak a rend szer ad mi niszt rá tor szá má ra
sza bad meg en ged nie, hogy fel hasz ná lói pro fi lo kat hoz zon
lét re, és hogy fel hasz ná ló kat cso por tok hoz osszon be.

7.2. Ada tok men té se és hely re ál lí tá sa

7.2.1. Az ISZ-ben gon dos kod ni kell az ada tok ma nu á lis
és/vagy au to ma ti zált biz ton sá gi men té sét és hely re ál lí tá sát 
szol gá ló el já rá sok ról, me lyek le he tõ vé te szik az összes,
vagy egyes ki vá lasz tott ik ta tó köny vek, ügy ira tok, ira tok
és azok me ta ada ta i nak, és az ISZ adat tár ad mi niszt ra tív
att ri bú tu ma i nak rend sze res biz ton sá gi mentését.

7.2.2. Az ada tok tel jes körû in teg ri tá sát a hely re ál lí tást
köve tõen is meg kell õriz ni.

7.3. Ese mény nap ló zás

7.3.1. Az ISZ-en be lül egy meg vál toz tat ha tat lan ese -
mény nap lót kell ve zet ni, amely ké pes az aláb bi ak rög zí té -
sé re és tá ro lá sá ra:

a) az elekt ro ni kus ira tok kal, elekt ro ni kus ügy ira tok kal
vagy az ik ta tó köny vek kel kap cso la tos összes vál toz ta tás ra 
irá nyu ló mû ve let és vál toz ta tás,

b) az adott mû ve le tet kez de mé nye zõ vagy vég re haj tó
fel hasz ná ló,

c) az ese mény dá tu ma és idõ pont ja,

d) rend szer ad mi niszt rá ci ós pa ra mé te rek kel, jo go sult -
sá gok kal kap cso la tos vál toz ta tás.

7.3.2. Az ISZ-en be lül – amennyi ben az elekt ro ni ku san
ke zelt ira tok tar tal mát az Avtv. alap ján fo ko zott vé de lem -
ben kell ré sze sí te ni – olyan meg vál toz tat ha tat lan ese -
mény nap lót kell ve zet ni, amely az elekt ro ni kus ira tok kal,
elekt ro ni kus ügy ira tok kal, vagy az ik ta tó köny vek kel kap -
cso la tos összes mû ve let re (be le ért ve a le kér de zést) ki ter -
jed.

7.3.3. Az ISZ-nek – ké rés re, meg fe le lõ fel ha tal ma zás sal 
bíró sze mé lyek nek – ren del ke zés re kell bo csá ta nia az ese -
mény nap ló ada ta it be te kin tés cél já ból úgy, hogy bár mely
adott ese mény azo no sít ha tó le gyen, és az összes ah hoz
kap cso ló dó adat hoz hoz zá le hes sen fér ni. A be te kin tés ér -
tel mez he tõ le gyen az adott ISZ-t nem is me rõk nek is.

7.3.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a nap ló ál lo má -
nyok hoz való hoz zá fé rés kö vet he tõ sé gét, a be te kin té sek
do ku men tá lá sát, va la mint a nap ló ál lo má nyok meg õr zé sét.

7.3.5. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie arra, hogy az
ügy ira tok vagy ira tok kö ré ben vég re haj tott vál toz ta tá si
mû ve le tek rõl fel hasz nál ón ként vagy mun ka ál lo má son ként 
ké szít sen je len tést.

7.4. Ira tok hi te les sé ge

7.4.1. Az ISZ-nek nem sza bad meg en ged nie, hogy a fel -
hasz ná lók meg vál toz tas sák az ér kez te tett, ki ad má nyo zott,
vagy más szá má ra már ügy in té zé si cél ból át adott elekt ro -
ni kus irat tar tal mát.

7.4.2. Az ISZ-nek nem sza bad meg en ged nie, hogy a fel -
hasz ná lók nap ló zás nél kül meg vál toz tas sák egy elekt ro ni -
kus irat me ta ada ta it vagy tar tal mát.*

7.4.3. Az ISZ-nek min den eset ben rög zí te nie kell az
elekt ro ni kus irat me ta ada ta i nak meg vál toz ta tá sát.*
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8. Át adás, ex por tá lás, se lej te zés

8.1. Fe lül vizs gá lat

8.1.1. A fe lül vizs gá lat az ügy ira tok azon el len õr zé se,
ami kor az ügy ira tok el ér ték a meg õr zé sük re/se lej te zé sük re 
vo nat ko zó, irat tá ri terv ben meg ha tá ro zott idõ pon tot vagy
ese ményt, és el kell dön te ni, hogy meg kell-e még õket
õriz ni, át kell adni egy má sik rend szer be (le vél tár ba), vagy
meg kell õket sem mi sí te ni. A fe lül vizs gá ló mér le gel he ti a
me ta ada to kat, a tar tal mat vagy mind ket tõt.

8.1.2. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie arra, hogy kí -
ván ság ra tá jé koz tas sa a fel hasz ná lót az összes olyan õr zé -
si/se lej te zé si ha tár idõ rõl, ame lyik egy meg ha tá ro zott idõ -
sza kon be lül le jár, és je len té se ket ad jon az érin tett ira tok
mennyi sé gé rõl és tí pu sá ról.

8.1.3. Az ISZ-nek tá mo gat nia kell a fe lül vizs gá la ti fo -
lya ma tot a fe lül vizs gá lan dó elekt ro ni kus ügy ira tok be mu -
ta tá sá val, me ta ada ta ik kal és a rá juk vo nat ko zó irat meg õr -
zé si ütem terv in for má ci ók kal együtt, olyan mó don, ami le -
he tõ vé te szi a fe lül vizs gá ló nak, hogy ha té ko nyan ta nul má -
nyoz za az ira tok tar tal mát és/vagy me ta ada ta it. Pa pír ala pú 
ira tok ese tén ez ter mé sze te sen csak a me ta ada tok meg te -
kin té sét je len ti.

8.1.4. Az ISZ-nek fi gyel mez tet nie kell a fel hasz ná lót
arra, ha a meg sem mi sí ten dõ elekt ro ni kus ügy irat ra egy
má sik ügy irat hi vat ko zik (van a két irat kö zött e rend szer -
ben lét re ho zott kap cso lat) és szü ne tel tet nie kell a meg sem -
mi sí té si fo lya ma tot az aláb bi kor rek ci ós in téz ke dé sek va -
la me lyi ké nek meg té te lé ig:*

a) a meg fe le lõ jo go sult sá gú fel hasz ná ló a fo lya mat
foly ta tá sát vagy meg sza kí tá sát kez de mé nye zi,

b) je len tés ké szí té se az érin tett ügy ira tok vagy ira tok
rész le te i rõl és az összes hi vat ko zás ról, amely nek a meg -
sem mi sí ten dõ ügy irat a cél ob jek tu ma.

8.1.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a fe lül vizs gá ló
szá má ra, hogy a vizs gált ügy ira tok mind egyi ke ese té ben
az aláb bi in téz ke dé si le he tõ sé gek kö zül vá lasszon:

a) ki je lö li az ügy ira tot se lej te zés re,

b) ki je lö li az ügy ira tot (le vél tá ri) át adás ra,

c) meg vál toz tat ja az õr zé si/se lej te zé si idõt (hoz zá ren -
del egy má si kat) úgy, hogy az ügy ira tot meg õr zik, és egy
ké sõb bi idõ pont ban is mét fe lül vizs gál ják.

8.1.6. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie a fe lül vizs gá ló
szá má ra, hogy meg jegy zé se ket ír jon be az ügy irat me ta -
ada tai közé, rög zít ve a fe lül vizs gá la ti dön té sek oka it.

8.2. Meg õr zé si idõ

8.2.1. Min den irat ra an nak az ügy irat nak az irat tá ri té tel -
szá ma vo nat ko zik, amely hez az irat tar to zik.

8.2.2. Min den egyes ügy irat ese té ben az ISZ-nek:

a) au to ma ti ku san nyo mon kell kö vet nie azo kat az irat -
meg õr zé si idõ sza ko kat, me lye ket a fe let te álló ügy irat ra
néz ve meg ál la pí tot tak,

b) az irat meg õr zé si idõ szak vé gé nek el éré se kor (kí ván -
ság ra tör té nõ le kér de zés alap ján) kez de mé nyez nie kell a

(le vél tá ri) át adá si vagy se lej te zé si/meg sem mi sí té si el já -
rást.

8.3. Az át adás, ex por tá lás és meg sem mi sí tés
8.3.1. Az ISZ-nek meg fele lõen ki dol go zott és el len õr -

zött el já rás sal kell ren del kez nie az ira tok egy má sik rend -
szer be, vagy kül sõ szerv hez tör té nõ át adá sá ról.

8.3.2. Az ISZ a le vél tár ba adás ese tén a kü lön jog sza -
bály ban meg adott el té ré sek kel al kal maz za a je len ren del -
ke zés ben fog lal ta kat.

8.3.3. Ami kor az ISZ egy irat tá ri té tel szám hoz tar to zó
ira to kat, egy ik ta tó könyv höz tar to zó ira to kat, ügy ira tot
vagy ira tot ad át, an nak az aláb bi ak át adá sá val kell jár nia:

a) (irat tá ri té tel szám ese té ben) a meg adott idõ szak ra
vo nat ko zó an a té tel szám hoz tar to zó összes irat,

b) (ik ta tó köny vek ese té ben) az ira tok hoz tar to zó összes 
ik ta tó könyv,

c) (ügy ira tok ese té ben) a hi e rar chi á ban az ügy irat alatt
el he lyez ke dõ összes irat,

d) az ilyen ira tok hoz tár su ló va la mennyi me ta adat.
8.3.4. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie irat tá ri té tel -

szám, ik ta tó könyv, ügy irat át adá sá ra vagy ex por tá lá sá ra a
mû ve le tek egyet len so ro za tá val oly mó don, hogy köz ben:

a) nem sé rül az elekt ro ni kus ira tok tar tal ma és struk tú -
rá ja,*

b) az elekt ro ni kus irat va la mennyi kom po nen se egy
szer ves egy sé get ké pez ve ke rül ex por tá lás ra,*

c) meg õr zi az irat és an nak me ta ada tai kö zöt ti kap cso -
la tot.

8.3.5. Az ISZ-nek át adás/ex por tá lás so rán ké pes nek kell 
len nie, hogy má so la tot ad jon az át adott/ex por tált irat hoz
és ügy ira tok hoz tár su ló va la mennyi ese mény nap ló adat -
ról.

8.3.6. Az át adás/ex por tá lás fo lya mán al kal maz ha tó for -
má tu mok ra, a le vél tár ba adás ki vé te lé vel, a for má tum ren -
de let az irány adó. A for má tum ren de let ben nem sza bá lyo -
zott ál lo má nyok és adat bá zis lis tá kat tar tal ma zó ira tok a
kom mu ni ká ci ós fe lü let kö ve tel mé nyei sze rint ke rül nek át -
adás ra/ex por tá lás ra.

8.3.7. Az ISZ-nek je len tést kell ké szí te nie az át adás, ex -
por tá lás vagy meg sem mi sí tés so rán be kö vet ke zõ bár mely
meg hi bá so dás rész le te i rõl. A je len tés ben meg kell je löl ni
azo kat az ira to kat, me lyek nél a mû ve let so rán hiba lé pett
fel, ide ért ve azo kat az ügy ira to kat vagy ira to kat, me lye ket
nem si ke rült át ad ni, ex por tál ni vagy meg sem mi sí te ni.*

8.3.8. Ha ve gyes ügy ira to kat kell át he lyez ni, ex por tál ni
vagy meg sem mi sí te ni, ak kor az ISZ-nek meg erõ sí tést kell
kér nie a fel hasz ná ló tól ar ról, hogy az elekt ro ni kus rész át -
he lye zé se, ex por tá lá sa vagy meg sem mi sí té se elõtt meg tör -
tént-e ugyan azon ügy ira tok pa pír ala pú ré szé nek át he lye -
zé se, ex por tá lá sa vagy meg sem mi sí té se.

8.3.9. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie arra, hogy az át -
adás ra ki je lölt elekt ro ni kus ira to kat rend sze re zett lis ták ba
szét vá lo gas sa a fel hasz ná ló ál tal ki vá lasz tott me ta -
adat-ele mek nek meg fele lõen.*
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9. Irat át vé tel/im por tá lás

9.1. Az ISZ-nek meg fele lõen ki dol go zott és el len õr zött
el já rás sal kell ren del kez nie az ira tok egy má sik rend szer -
bõl vagy kül sõ szerv tõl tör té nõ át vé te lé hez.

9.2. Az ISZ a le vél tár ból tör té nõ át vé tel ese tén a kü lön
jog sza bály ban meg adott el té ré sek kel al kal maz za a je len
ren del ke zés ben fog lal ta kat.

9.3. Az át vé tel/im por tá lás fo lya mán al kal maz ha tó for -
má tu mok ra a le vél tár ba adás ki vé te lé vel a for má tum ren -
de let az irány adó.

9.4. Az ISZ-nek le he tõ sé get kell biz to sí ta nia a ka pott
me ta ada tok fe lül vizs gá la tá ra, mó do sí tá sá ra, pót lá sá ra.

9.5. Az ISZ-nek je len tést kell ké szí te nie az át vé tel/im -
por tá lás ada ta i ról. Hi bás át vé tel ese tén a je len tés ben meg
kell je löl ni azo kat az in for má ci ó kat, ame lyek ren del ke zés -
re áll nak a hi bá san ér ke zett ira tok ról.

10. Meg je le ní tés

10.1. Ira tok meg je le ní té se/ki jel zé se
10.1.1. Az ISZ-nek ké pes nek kell len nie az elõ írt for má -

tum ban ren del ke zés re álló elekt ro ni kus ira tok meg je le ní -
té sé re olyan mó don, ami meg õr zi az ira tok ban fog lalt in -
for má ci ó kat.*

10.1.2. Az ISZ-nek a ke re sé si ké re lem ered mé nye ként
le kért ira to kat a meg fe le lõ meg je le ní tõ al kal ma zás in teg -
rált ke ze lé sé vel kell meg je le ní te nie.*

10.2. Nyom ta tás
10.2.1. Az ISZ-nek le he tõ sé ge ket kell biz to sí ta nia az

ira tok és az azok hoz tar to zó me ta ada tok ki nyom ta tá sá ra.
Pa pír ala pú ira tok ese tén ez csak a rög zí tett me ta ada tok ra
vo nat ko zik.

10.2.2. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az ügy irat ban
lévõ összes irat ki nyom ta tá sát. Amennyi ben a le vél tá rak
ré szé re ki nyom tat va tör té nik az irat át adás, az ügy irat ira -
tainak és az ér tel me zé sük höz hasz nált me ta ada tok nak a
nyom ta tá si rend je az ügy me net rend je sze rint ala kul. Pa pír
ala pú ira tok ese tén ez csak a rög zí tett me ta ada tok ra vo nat -
ko zik.

10.2.3. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az adat ke re sé si
ered mé nyek ta lá la ti lis tá já nak

a) ki nyom ta tá sát,
b) ex por tá lá sát.
10.2.4. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az esemény -

napló ada tok tel jes vagy rész le ges
a) ki nyom ta tá sát,
b) ex por tá lá sát.
10.2.5. Az ISZ-nek le he tõ vé kell ten nie az ik ta tó könyv,

va la mint a név- és tárgy mu ta tó éven kén ti bon tá sú
a) ki nyom ta tá sát,
b) ex por tá lá sát.

11. Mû sza ki és tel je sít mény kö ve tel mé nyek, in teg rá ció

11.1. Há ló za ti üze mel tet he tõ ség
Az ISZ-nek al kal mas nak kell len nie há ló za ti üze mel te -

tés re. Le szá mít va a men té si/hely re ál lí tá si funk ci ó kat, az

ISZ összes mun ka he lyén – ha jo go sult ság nem tilt ja, és a
mû sza ki fel té te lek meg en ge dik – bár mely funk ció hasz -
nálható le gyen.

11.2. Mû sza ki szab vá nyok
Az al kal ma zan dó szer ver és kli ens ol da li ope rá ci ós

rend szer, eset leg szük sé ges adat bá zis-ke ze lõ le gyen el ter -
jedt, szé les kö rû en tá mo ga tott. A rend szer ke ze lõi fe lü le tei, 
fi le-for má tu mai fe lel je nek meg a kli ens/szer ver ol da li al -
kal ma zott ope rá ci ós rend szer szab vá nya i nak.

11.3. Tel je sít mény és ská láz ha tó ság
11.3.1. Bár mely irat elsõ ol da lá nak meg je le ní té sé hez

szük sé ges idõ már meg ta lált irat ese tén ne le gyen lé nye ge -
sen több mint a meg fe le lõ meg je le ní tõ-al kal ma zás sal köz -
vet le nül meg nyi tott ira té.*

11.3.2. A ke re sés re for dí tott idõ ne le gyen lé nye ge sen
több mint az adott ke re sé si fel té telt egy az adott hard ver
kör nye zet ben ha son ló le kér de zé sek kel ter helt, ti pi kus re -
lá ci ós adat bá zis ke re sé si ide je.

11.4. Elekt ro ni kus alá írás
Amennyi ben az elekt ro ni ku san tá rolt ada tok (ik ta tá si

ada tok, ira tok stb.) in teg ri tá sá nak vé del me nem az elekt ro -
ni kus alá írás fel hasz ná lá sá val tör té nik, úgy a vál toz tat ha -
tat lan ság ról egyéb – akár pa pír ala pú – meg ol dás sal gon -
doskodni kell.*

12. Me ta ada tok

Meg ne ve zés Meg jegy zés

Be ér ke zés idõ pont ja

Be ér ke zés mód ja

Kéz be sí tés pri o ri tá sa amennyi ben nincs, ak kor nor mál

Ér kez te tõ amennyi ben az ér kez te tés és az
ik ta tás idõ ben el kü lö nül

Ér kez te té si azo no sí tó amennyi ben az ér kez te tés és az
ik ta tás idõ ben el kü lö nül

Kül dõ ada tai név, cím

Cím zett ada tai név, cím; ki me nõ irat ese tén több 
is le het

Adat hor do zó tí pu sa (pa pír, elekt ro ni kus stb.)

Kül de mény bon tó ja amennyi ben nem azo nos az ér -
kez te tõ vel

Bon tás idõ pont ja amennyi ben nem azo nos az ér -
kez te tés idõ pont já val

Bon tás sal kap cso la -
tos meg jegy zés

Ik ta tás idõ pont ja

Ik ta tó szám

Ik ta tó

Ik ta tás stá tu sza ik tat va, nem kell ik tat ni, té ves
ik ta tás

Kül dõ ik ta tó szá ma hi vat ko zá si szám

Irat tár gya
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Meg ne ve zés Meg jegy zés

Tárgy sza vak

Ügy azo no sí tó amennyi ben az in for má ció ügy -
ke ze lõ rend szer bõl ér ke zik

Mel lék le tek szá ma amennyi ben van ilyen

Elõ irat ik ta tó szá ma új fõ szám ki adá sa ese tén

Utó irat ik ta tó szá ma új fõ szám ki adá sa ese tén

Kap cso ló dó irat amennyi ben van ilyen, több is le -
het

Ügy ke ze lõ rend szer
azo no sí tó ja

amennyi ben az in for má ció ügy -
ke ze lõ rend szer bõl ér ke zik

Ke ze lé si fel jegy zé sek

Fe le lõs (sze mély vagy be osz tás)

Ügy in té zõ

In té zé si ha tár idõ ha tár idõs ügyek ese té ben

In té zés mód ja amennyi ben szük sé ges in téz ke -
dés

El in té zés idõ pont ja amennyi ben szük sé ges in téz ke -
dés

Ki ad má nyo zó ki me nõ ira tok ese té ben

Ki ad má nyo zás dá tu -
ma

ki me nõ ira tok ese té ben

Egyéb alá író amennyi ben szük sé ges, több is
le het

Egyéb alá írás dá tu ma amennyi ben szük sé ges, több is
le het

Ex pe di á lás idõ pont ja ki me nõ ira tok ese té ben

Ex pe di á lás mód ja ki me nõ ira tok ese té ben

Ex pe di á ló ki me nõ ira tok ese té ben

Irat tár ba vé tel idõ -
pont ja

elekt ro ni kus ira tok ese té ben

Át ve võ amennyi ben az irat irat tár ba ke -
rül

Irat tá ri té tel szám 

Irat tár ba he lye zés
idõ pont ja

amennyi ben az irat irat tár ba ke -
rül

Se lej tez he tõ ség idõ -
pont ja

amennyi ben az irat se lej tez he tõ

Le vél tár ba ad ha tás
idõ pont ja

amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Köl csön zés idõ pont ja amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Köl csön zõ amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Köl csön zést en ge dé -
lye zõ

amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Köl csön zé si ha tár idõ amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Vissza vé tel idõ pont ja amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Vissza ve võ amennyi ben az irat az irat tár ból
köl csön zés re ke rül, több is le het

Meg ne ve zés Meg jegy zés

Se lej te zés idõ pont ja amennyi ben az irat se lej tez he tõ

Se lej te zõ amennyi ben az irat se lej tez he tõ

El len õr amennyi ben az irat se lej tez he tõ

Le vél tár ba adás idõ -
pont ja

amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Le vél tár nak át adó amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Le vél tá ri át ve võ amennyi ben az ira tot le vél tár ba
kell adni

Nap ló zá si ada tok ki, mi kor, mi lyen te vé keny sé get
vég zett az irat tal (meg te kin tés
is), me lyik ada tot, ki, mi kor, mi -
ért mó do sí tot ta

Irat he lye az irat fi zi kai fel le lé sé nek meg -
ha tá ro zá sa

Azo no sí tó

Sze rep kör(ök)

13. Kö ve tel mény rend szer ér tel me zé se

A kö ve tel mé nyek kö zött * je lö li azo kat, ame lyek csak
az elekt ro ni kus ira to kat is ke ze lõ irat ke ze lé si szoft ve rek re
vo nat koz nak. Van nak olyan *-gal nem jel zett kö ve tel mé -
nyek, ame lyek ben elekt ro ni kus ira tok em lí tés re ke rül nek,
ezek a kö ve tel mé nyek azon ban pa pír ala pú ira tok ra is vo -
nat koz nak.

Az egyéb, irat ke ze lést sza bá lyo zó jog sza bá lyok ren del -
ke zé sei a kö ve tel mény lis tá ban nem sze re pel nek, ezek be -
tar tá sa kö te le zõ.

Az egyes kö ve tel mé nyek ben sze rep lõ „fel hasz ná ló”
alatt min dig olyan fel hasz ná lót kell ér te ni, aki a meg fe le lõ
funk ció hasz ná la tá ra jo go sult, és a funk ció ki vál tá sa so rán
szá má ra is mert té váló/mó do sít ha tó ada tok hoz meg van a
be te kin té si/mó do sí tá si jo go sult sá ga, be le ért ve az eset le ges 
adat vé del mi ka te gó ri á hoz való jo go sult sá got is. A nem
meg fe le lõ jo go sult sá gú fel hasz ná ló a funk ci ót/ada tot nem
ér he ti el az ISZ-ben.

Az oktatási miniszter
19/2006. (IV. 29.) OM

r e n d e l e t e

a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról  szóló
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-ának
(1) be kez dés b) al pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– szak kép zés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról
 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény hi va ta -
los ne vé ben a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott név hasz ná -
lat mel lett fel kell tün tet ni az el lá tott fel ada tok alap ján
meg kü lön böz tet he tõ va la mennyi – a köz ok ta tás ról  szóló
tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé nek 25. pont já ban meg ha tá -
ro zott ne ve lõ és ok ta tó mun ká hoz kap cso ló dó nem köz ok -
ta tá si te vé keny ség re lét re ho zott – in téz mény egy ség jog -
sza bály sze rin ti ne vét, to váb bá a fel so rolt meg ne ve zé sek
kö zül a meg fe le lõt:”

(2) Az R. 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
be kez dés lép:

„(6) Ha az in téz mény ben fo lyó ne ve lés, il le tõ leg ne ve -
lés-ok ta tás – rész ben vagy egész ben – a nem ze ti vagy et ni -
kai ki sebb ség nyel vén, il le tõ leg más ide gen nyel ven fo -
lyik, az in téz mény vagy az in téz mény egy ség ne vét két
nyel ven, ma gya rul és a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség
nyel vén, il le tõ leg ma gya rul és más ide gen nyel ven kell
meg ha tá roz ni.”

(3) Az R. 2.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A fenn tar tó az e ren de let ben és a köz ok ta tás ról
 szóló tör vény 102.  §-ának (2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá -
ro zot tak figye lembe véte lével dönt az in téz mény hi va ta los
ne vé rõl.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

A pénzügyminiszter, az informatikai
és hírközlési miniszter,

valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek
elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) 175.  §-ának (13) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a be val lá si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét (a továb biak ban: adó kö te le zett ség) és a
sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó
ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996. évi
CXXVI. tör vény alap ján a be fi ze tett adó ja meg ha tá ro zott
ré szé nek fel hasz ná lá sá ról  szóló nyi lat ko za tát (a továb -
biak ban: ren del ke zõ nyi lat ko zat) elekt ro ni kus úton telje -
sítõ adó zó ra (a továb biak ban: adó zó) ter jed ki.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az adó kö te le zett ség elekt ro ni -
kus úton tör té nõ tel je sí té sé re a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend sze ren (a továb biak ban: KR) ke resz tül
hoz zá fér he tõ be val lá si és adat szol gál ta tá si rend szert mû -
köd tet.

2.  §

Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az adó -
zás rend jé rõl  szóló tör vény egyes ren del ke zé se i nek al kal -
ma zá sá ról és mó do sí tá sá ról, va la mint egyes adótör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXIII. tör vény, il le tõ leg
az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló
193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ekr.)
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Az adókötelezettség elektronikus úton történõ
teljesítése során eljáró személyek

3.  §

(1) Az adó kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je -
sí té sé nek fel té te le, hogy az adó zó, il le tõ leg az Art. alap ján
kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ sze mély (a továb biak ban:
kép vi se lõ) az Ekr.-ben meg ha tá ro zott, az ügy fél ka pu
 nyitásához szük sé ges re giszt rá ci ós el já rás so rán kép zett
egye di azo no sí tó val és tit kos jel szó val, il le tõ leg 2007. ja -
nuár 1-jé tõl a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
 követelményeknek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írás sal ren -
del kez zen.

(2) A kép vi se lõ a kép vi se le ti jo go sult sá gát az adó kö te -
le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ elsõ tel je sí té sé nek idõ -
pont ját meg elõ zõ en az ál la mi adó ha tó ság hoz az erre rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyon be je len ti.

(3) A be je len tés alap ján az ál la mi adó ha tó ság a kép vi se -
lõt nyil ván tar tás ba ve szi, és er rõl az adó zót ha la dék ta la nul
ér te sí ti.
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Az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítése

4.  §

(1) Az ál la mi adó ha tó ság az adó kö te le zett ség elekt ro ni -
kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez, il le tõ leg a ren del ke zõ nyi -
lat ko zat hoz olyan in for ma ti kai el já rás sal tit ko sí tott elekt -
ro ni kus ûr la pot rend sze re sít, amely biz to sít ja, hogy az
 ûrlap tar tal mát, an nak ki töl té sét köve tõen – az Art.
12.  §-ában meg ha tá ro zott irat be te kin tés ese tét ki vé ve –
csak az ál la mi adó ha tó ság is mer hes se meg.

(2) Az adó zó az adó kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör -
té nõ tel je sí té sé re irá nyu ló el já rást a 3.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott re giszt rá ció so rán kép zett egye di azono -
sítójával és tit kos jel sza vá val, il le tõ leg 2007. ja nu ár 1-jé tõl 
a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írás sal, egye di azo no sí tá si
el já rás út ján kez de mé nye zi a KR út ján.

(3) Az adó zó a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írá sát
2007. ja nu ár 1-jé tõl he lyez he ti el a ki töl tött ûr la pon.

5.  §

(1) A KR az adó zó ál tal ki töl tött és meg kül dött elekt ro -
ni kus ûr la pot ha la dék ta la nul ér kez te tõ szám mal, il le tõ leg
a KR idõ bé lyeg zõ jé vel lát ja el. A KR az adó zót az elekt ro -
ni kus ûr lap be ér ke zé sé nek idõ pont já ról, il le tõ leg ér kez te tõ 
szá má ról ér te sí ti.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap ada ta it
be val lá si és adat szol gál ta tá si rend sze ré ben rög zí ti. Az
adó zó a be val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer ben rög zí tett 
ada to kat az ér kez te tõ szám fel hasz ná lá sá val el len õriz he ti.

(3) Ha az ál la mi adó ha tó ság a KR-bõl át vett elekt ro ni -
kus ûr lap ról meg ál la pít ja, hogy az adó zó az idõ bé lyeg zõ -
ben fel tün te tett idõ pon tot meg elõ zõ en az adott adó nem és
idõ szak te kin te té ben már tel je sí tet te adó kö te le zett sé gét,
 illetõleg az el já rás ra nem volt jo go sult, az elekt ro ni kus ûr -
lap ada ta i nak fel dol go zá sát meg ta gad ja és az adó zót, kép -
vi se le ti el já rás ese tén a kép vi se lõt a KR út ján az elekt ro ni -
kus ûr lap fel dol go zá sá nak meg ta ga dá sá ról tá jé koz tat ja.

(4) Az ál la mi adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap együt tes
alá írá sá nak szük sé ges sé ge ese tén va la mely alá írás hi á nyá -
ról a KR út ján az adó zót (kép vi se lõ jét) ér te sí ti és – az
elekt ro ni kus ûr lap fel dol go zá sá nak meg ta ga dá sa ter he
mel lett – ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja az alá írás tel je sí té sé re.

(5) Ha az adó be val lás hoz jog sza bály ren del ke zé se alap -
ján elekt ro ni kus úton nem hoz zá fér he tõ mel lék le tet kell
csa tol ni, az adó zó az elekt ro ni kus ûr lap ér kez te tõ szá mát
pa pír ala pú ira ton rög zí ti és a mel lék le tek kel együtt meg -
kül di az ille té kes ál la mi adó ha tó ság hoz.

(6) Az adó kö te le zett ség tel je sí té sé nek idõ pont ja – a (3)
és (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az idõ bé lyeg zõ -
ben sze rep lõ idõ pont. Az (5) be kez dés ben fog lalt el já rás
ese tén a költ ség ve té si tá mo ga tás ki uta lá sá ra nyit va álló ha -
tár idõ szá mí tá sa szem pont já ból az adó kö te le zett ség tel je -
sí té sé nek idõ pont ja a pa pír ala pú ira tok be ér ke zé sé nek
a nap ja.

(7) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a költ ség -
ve té si tá mo ga tás ki uta lá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí tá sa 
szem pont já ból az adó kö te le zett ség tel je sí té sé nek idõ pont -
ja a hi ány pót lás tel je sí té sé nek nap ja.

Adatbiztonság

6.  §

Amennyi ben a KR-ben, il le tõ leg a be val lá si és adat szol -
gál ta tá si rend szer ben üzem za var tör té nik, az ál la mi adó ha -
tó ság hon lap ján és a KR üze mel te tõ je a kor mány za ti por tá -
lon az üzem za var ról, il le tõ leg az üzem za var el há rí tá sát
köve tõen an nak kez dõ és meg szû né si idõ pont já ról ha la -
dék ta la nul köz le ményt tesz köz zé.

7.  §

A KR üze mel te tõ je a KR-rel, az ál la mi adó ha tó ság a be -
val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer rel kap cso la tos ese mé -
nye ket, va la mint az ese mény be kö vet ke zé sé nek idõ pont ját 
elekt ro ni kus nap ló for má já ban rög zí ti és azt az adó meg ál -
la pí tá sá hoz való jog el évü lé sé ig meg õr zi. Az in for ma ti kai
rend szer biz to sít ja, hogy az adó meg ál la pí tá sá hoz való jog
el évü lé sé ig az arra jo go sult sze mély szá má ra az ada tok
hoz zá fér he tõ ek és ér tel mez he tõ ek le gye nek.

Tájékoztatás

8.  §

(1) Az ál la mi adó ha tó ság a be val lá si és adat szol gál ta tá si 
rend szer al kal ma zá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai kö ve tel -
mé nye ket, va la mint tá jé koz ta tá so kat a kor mány za ti por tá -
lon, il le tõ leg az ál la mi adó ha tó ság hon lap ján köz zé te szi.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé -
nyek meg vál to zá sát a vál to zás idõ pont ját leg alább 30 nap -
pal meg elõ zõ en köz zé te szi.

Átmeneti és záró rendelkezések

9.  §

(1) Ez a ren de let 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide -
jû leg az adó kö te le zett ség nek az Adó- és Pénz ügyi El len õr -
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zé si Hi va tal hoz elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek
sza bá lya i ról  szóló 34/2003. (XII. 11.) PM–IHM együt tes
ren de let, va la mint az elekt ro ni kus ügy in té zést vá lasz tó
adó zó be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal hoz tör té nõ tel je sí té -
sé nek sza bá lya i ról  szóló 13/2005. (III. 30.) PM–IHM–
MeHVM együt tes ren de let ha tá lyát vesz ti az zal, hogy a fo -
lya mat ban lévõ be val lá si és adat szol gál ta tá si el já rá sok ban
az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen tel je sí ten dõ el já rá si 
cse lek mé nyek re e ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé -
nye ket elsõ al ka lom mal 2006. má jus 1-jé ig köz zé te szi.

Dr. Ve res Já nos s. k., Ko vács Kál mán s. k.,
pénz ügy mi nisz ter in for ma ti kai

 és hír köz lé si mi nisz ter

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

ve ze tõ mi nisz ter

He lyes bí tés: Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 2006. évi 4. szá má -
ban közzétett, a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá sá ról szó -
ló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 59/2006. (III. 21.) 
Korm. ren de let 3. mel lék le té nek 2. pont já ban az 5.556A nem zet kö zi láb jegy -
zet szö ve gé nek vége he lye sen:

„…sem ha lad hat ja meg a –147 dB(W/m2 · 100 MHz)) ér té ket.
(WCR-97)”

(Nyom da hi ba)

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1041/2006. (IV. 14.) Korm.

h a t á r o z a t a

a 2006. évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott
károk  miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos

összefüggõ kormányzati feladatok koordinálásáért
felelõs kormánymegbízott feladatairól, valamint az

Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1. A 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál tal oko zott
ká rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel (a továb biak ban: új já -
épí tés) össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok ko or di ná ci ó ját
– je len le gi fel adat kör ének el lá tá sa, jog ál lá sá nak vál to zat -
la nul ha gyá sa mel lett – dr. Du dás Fe renc, a Bel ügy mi nisz -
té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra kor mány meg bí zott ként
vég zi.

2. A kor mány meg bí zott fel ada tai:
a) ko or di nál ja a Kor mány 2006. áp ri lis 4-én el fo ga dott

Ár víz vé del mi Cse lek vé si Prog ram já ban fog lal tak, va la -
mint az új já épí tés kor mány za ti fel ada ta it;

b) fi gye lem mel kí sé ri az ár víz hely ze tet;
c) gyûj ti és össze sí ti a ká rok kal és új já épí tés sel kap cso -

la tos ada to kat;
d) ki dol goz za az új já épí té si fel ada to kat meg ha tá ro zó

kor mány ren de let ter ve ze tét;
e) össze han gol ja az új já épí tés sel kap cso la tos fel ada tok

vég re haj tá sát;
f) rend sze re sen be szá mol a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós

Bi zott ság el nö ké nek (a továb biak ban: KKB el nö ke) a fel -
ada tok vég re haj tá sá ról;

g) gon dos ko dik a ká ro sul tak, a la kos ság és a saj tó tá jé -
koz ta tá sá ról.

3. A Kor mány az új já épí té si fel ada tok vég re haj tá sá ra
Új já épí té si Tár ca kö zi Bi zott sá got (a továb biak ban: tár ca -
kö zi bi zott ság) hoz lét re. A tár ca kö zi bi zott ság ügy rend jét
maga ál la pít ja meg. Az ügy ren det a KKB el nö ke hagy ja
jóvá.

4. A tár ca kö zi bi zott ság el nö ke a kor mány meg bí zott.
A tár ca kö zi bi zott ság tag jai:
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
b) a Bel ügy mi nisz té ri um,
c) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -

rium,
d) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,
e) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,
f) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
g) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
h) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -

rium,
i) a Pénz ügy mi nisz té ri um,
j) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um,
k) az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um,
l) az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esélyegyenlõ -

ségi Mi nisz té ri um, va la mint
m) a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má nak,

leg alább he lyet tes ál lam tit ká ri be osz tá sú kép vi se lõi, va la -
mint

n) a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter meg bí zott ja,

o) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
riumban, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ban és
a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ -
igaz ga tó sá gán mû kö dõ új já épí té si ko or di ná ci ós bi zott sá -
gok ve ze tõi.

5. A kor mány meg bí zott a tár ca kö zi bi zott ság mun ká já -
ban való köz re mû kö dés re más szer vet vagy szak ér tõt is
fel kér het.

6. A tár ca kö zi bi zott ság fel ada tai:
a) ja vas la tot tesz az új já épí té si fel ada tok koordinálá -

sára;
b) az új já épí té si cél lal tör té nõ ki fi ze té sek sza bály sze rû

fel hasz ná lá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se;
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c) ja vas la tot tesz a Kor mány dön té se alap ján az új já épí -
tés re biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
ra, me lyet a KKB el nö ke hagy jóvá. A pénz fel hasz ná lás sal
kap cso la tos költ ség ve té si ter ve zé si, vég re haj tá si, szám vi -
te li, be szá mo lá si és el szá mo lá si fel ada tok összeg zé sét a
Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si szer ve ze te vég zi;

d) a fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben be von ja a ka ri ta tív, a
tár sa dal mi, a gaz dál ko dó szer ve ze te ket, va la mint az ál -
lam pol gá ro kat.

7. A kor mány meg bí zott fel ada tot ál la pít hat meg a tár -
ca kö zi bi zott ság tag já nak, és el len õr zi an nak végrehaj -
tását.

8. A Kor mány fel ké ri az érin tett me gyei köz gyû lé sek
el nö ke it, a vé del mi bi zott sá go kat, hogy szük ség ese tén a
te rü le ti fel ada tok vég re haj tá sá ra – a me gyei (fõ vá ro si) ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó sá gok bá zi sán, a me gyei köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek, va la mint az ille té kes köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei kép vi se lõ i nek
be vo ná sá val – me gyei új já épí té si bi zott sá go kat hoz za nak
lét re.

9. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
együtt mû kö dé sük kel – in do kolt eset ben szak ér tõk ki ren -
de lé sé vel – se gít sék elõ a kor mány meg bí zott fel ada ta i nak
ered mé nyes tel je sí té sét.

10. Az egyes tár cák fel adat kör ével össze füg gõ költ sé -
gek az érin tett fe je ze ti költ ség ve tést ter he lik.

11. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
1043/2006. (IV. 19.) Korm.

h a t á r o z a t a

a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács munkájának
támogatásáról

1. A Kor mány tá mo gat ja a te het sé ges fi a ta lok se gí té sé -
vel fog lal ko zó ha zai és ha tá ron túli ma gyar ci vil szer ve zõ -

dé sek ál tal lét re ho zott Nem ze ti Te het ség se gí tõ Ta ná csot
(a továb biak ban: Ta nács).

2. A Kor mány fel hív ja az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a te -
het sé ges fi a ta lok meg ta lá lá sá val és se gí té sé vel kap cso la -
tos kor mány za ti dön té sek elõ moz dí tá sa ér de ké ben – a ha -
tá ron túl élõ ma gyar nem ze ti sé gû ek te kin te té ben a kül ügy -
mi nisz ter be vo ná sá val – kez de mé nyez ze együtt mû kö dé si
meg ál la po dás meg kö té sét a Ta náccsal, amely kü lö nö sen
ki ter jed:

a) a Ta nács nak az ok ta tá si mi nisz ter ál tal a Kor mány
szá má ra a te het sé gek se gí té sé vel kap cso la tos te vé keny -
ség rõl  szóló, a Te het ség Nap ja – min den év már ci us 25-e –
al kal má ból be nyúj tan dó át fo gó tá jé koz ta tó el ké szí té sé be
tör té nõ be vo ná sá ra,

b) az érin tett mi nisz te rek ál tal a te het sé ges fi a ta lok
meg ta lá lá sá val és se gí té sé vel kap cso la tos dön té sek rõl és
te vé keny ség rõl – az ok ta tá si mi nisz ter út ján – a Ta nács
szá má ra tör té nõ tá jé koz ta tás nyúj tá sá ra,

c) a Ta nács nak az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ko or di ná -
lá sá ban fo lyó te het ség se gí tõ prog ra mok – így kü lö nö -
sen a tu do má nyos di ák kö ri moz ga lom, az Arany Já nos
Te het ség gon do zó Prog ram, az Út ra va ló Ösz tön díj prog -
ram, és a te het ség gon do zó ta nul má nyi ver se nyek – cél -
ki tû zé se i nek, il let ve az így el lá tott fel ada tok to vább fej -
lesz té si irá nya i nak meg ha tá ro zá sá ba tör té nõ be vo ná sá -
ra, to váb bá

d) az ok ta tá si mi nisz ter nek a Ta nács mun ká já ban való
rész vé te lé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ra.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. A Kor mány pá lyá za tok ki írá sá val se gí ti a te het ség tá -
mo ga tó prog ra mo kat.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis 
 és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 Köz le mé nyek 

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter köz le mé nye

az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um Or szá gos szak mai szak ér tõi és Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zé ké nek kiegészítésérõl

Az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé -
keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let 6. § (3) be kez dé se alap ján ko ráb bi ak ban ki adott szak ér tõi és vizs ga el nö ki név jegy zék az e köz le mény mel lék le té -
ben fel tün te tet tek kel egé szül ki, és az elõ zõ ek ben megjelent szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekkel együtt érvényes.

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

Az Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítése (az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz tartozó szakmacsoportok)

Sor szám Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

1. Ba ra nyi né Pet hõ Irén 7. In for ma ti ka 1052 Bu da pest, 
Ré gi pos ta u. 4., II/20.

OTP Bank Rt., 1051 Bu da pest, 
Ná dor u. 16.

2. Ben cze Pé ter 7. In for ma ti ka 2030 Érd, 
Ha rang vi rág u. 4.

Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény,
2451 Er csi, Szent Ist ván út 8–10.

3. Bo ros Ist ván 17. Ke res ke de lem- mar ke ting, üz le ti ad -
mi niszt rá ció (Ke res ke de lem, mar ke ting,
üz le ti ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem
gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés

4225 Deb re cen, Gát u. 6/d.  

4. Kon dor Lász ló 6. Elekt ro ni ka- elekt ro tech ni ka,          7.
In for ma ti ka

2400 Du na új vá ros, 
Vö rös marty Mi hály u. 9.,
II/2.

Ru das Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um, 2400 Du na új vá -
ros, Ró mai krt. 47–49.

5. Lá zár Jó zsef né 7. In for ma ti ka 3530 Mis kolc, 
Vö rös marty Mi hály u. 70.,
9/3.

Ba ross Gá bor Köz le ke dé si és 
Pos ta for gal mi Szak kö zép is ko la, 
3532 Mis kolc, Rácz Ádám u. 54–56.

6. Né meth Ist ván 7. In for ma ti ka 4031 Deb re cen, 
Épí tõk u. 15.

Pé chy Mi hály Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la, 
4024 Deb re cen, Var ga u. 5.

7. Se di vi né Ba las sa Il di kó dr. 7. In for ma ti ka 1049 Bu da pest, 
Po zso nyi u. 2/c.

SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti ka Rt.,
1115 Bu da pest, Ete le út 68.

8. Szat má ri Jó zsef 7. In for ma ti ka 2030 Érd, Ri mi nyá ki út 67.  

9. Szé kely Te ré zia 17. Ke res ke de lem- mar ke ting, üz le ti ad -
mi niszt rá ció (Ke res ke de lem, mar ke ting,
üz le ti ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem
gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés

1064 Bu da pest, 
Iza bel la u. 49.

Ma gyar Pos ta Rt., 
Bu da pest, 1121 Krisz ti na krt. 6–8.
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Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ki egé szí té se (az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um hoz tar to zó szak ké pe sí té sek)

Sor szám Név Szak ma cso port Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma és meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

1. An gel Éva 7. In for ma ti ka 52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ 

54 4641 03 In for ma ti kus

1133 Bu da pest,
Pan nó nia u.
116., X/60.

Ma gyar Ke res ke del mi és 
Ipar ka ma ra, 
1055 Bu da pest, Kos suth tér 6–8.

2. Ben cze Pé ter 7. In for ma ti ka 54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

2030 Érd, Ha -
rang vi rág u. 4.

Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In -
téz mény, 
2451 Er csi, Szent Ist ván út 8–10.

3. Bo ros Ist ván 17. Ke res ke de lem- mar -
ke ting, üz le ti ad mi niszt -
rá ció (Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi -
niszt rá ció, me ne dzse lés,
nem gaz da sá gi ügy in té -
zés, szer ve zés)

52 7026 02 Pos tai üz le ti asszisz tens 4225 Deb re cen, 
Gát u. 6/d

 

4. Csaj bók Jó zsef 7. In for ma ti ka 33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 03 In for ma ti kus 

54 8409 01 Mul ti mé dia-fej lesz tõ 

55 5423 02 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

5100 Jász -
berény, 
Rá kó czi út 50.

Lis ka Jó zsef Erõs ára mú Szak kö -
zép is ko la, Gim ná zi um és Kol lé -
gi um, 5100 Jász be rény, Rá kó czi
út 13–15.

5. Haj du Já nos 7. In for ma ti ka 33 4641 01 Szá mí tó gép- ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer prog ra mo zó 

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 03 In for ma ti kus 

55 5423 02 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens 

6800 Hód me zõ -
vá sár hely, 
Hód tó u. 4.,
3/17.

Kos suth Zsu zsan na Mû sza ki
Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um, 

6800 Hód me zõ vá sár hely, 

Ka szap u. 29.
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Sor szám Név Szak ma cso port Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma és meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

6. Ka to na Ist ván 6. Elekt ro ni ka- 
elekt ro tech ni ka,

7. In for ma ti ka

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó 

54 4641 03 In for ma ti kus 

54 4651 07 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
in for ma ti kus 

54 8409 01 Mul ti mé dia-fej lesz tõ 

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641  02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ 

52 4641 05 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52 3434 02 In fost ruk tú ra-me ne dzser 

52 5423 03 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus 

55 5423 02 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

2517 Kesz tölc,
Aká cos út 14.

Kin cses Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la,
2517 Kesz tölc, 
Is ko la út 68.

7. Kon dor Lász ló 6. Elekt ro ni ka- 
elekt ro tech ni ka 

7. In for ma ti ka

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ 

52 4641 05 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ-és üze mel te tõ

55 4641 01 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter -
ve zõ 54 4641 03 In for ma ti kus 

52 3434 01 In fost ruk tú ra me ne dzser 

54 8409 01 Mul ti mé dia-fej lesz tõ 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

2400 Du na új vá -
ros, Vö rös marty 
Mi hály u. 9.,
II/2.

Ru das Köz gaz da sá gi Szak kö zép -
is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um,
2400 Du na új vá ros, 
Ró mai krt. 47–49.

8. Lá zár Jó zsef né 7. In for ma ti ka 54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 03 In for ma ti kus 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ- hasz ná ló

3530 Mis kolc,
Vö rös marty 
Mi hály u. 70.
9/3

Ba ross Gá bor Köz le ke dé si és
Pos ta for gal mi Szak kö zép is ko la, 

3532 Mis kolc, 
Rácz Ádám u. 54–56.
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Sor szám Név Szak ma cso port Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma és meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

9. Lõ rik György 7. In for ma ti ka 33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó 

54 4641 03 In for ma ti kus 

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ

6722 Sze ged,
Kos suth L. sgt.
9–13.

Hi rös Di ák kol lé gi um, 

6000 Kecs ke mét, Csa bi G. u. 1.

10. Mar czin kó 
Csa ba

7. In for ma ti ka 33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

51 5223 10 In for ma ti kai mû sze rész 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

4600 Kis vár da,
Csa lo gány u. 22.

GE Hun ga ry Rt., 

4600 Kis vár da, Te mes vá ri u. 17.

11. Máté Ist ván 7. In for ma ti ka 54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ 

52 4641 05 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ-és üze mel te tõ 

54 4641 03 In for ma ti kus 

54 8409 01 Mul ti mé dia-fej lesz tõ 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

7627 Pécs,
Szent Ber ta lan
út 1.

Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, 
7634 Pécs, Bá zis út 10.

12. Né meth Ist ván 7. In for ma ti ka 33 4641 01 Szá mí tó gép- ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer prog ra mo zó 

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ 

31 4641 01 In for ma ti kai há ló za ti rend szer-te le pí tõ 

54 4641 03 In for ma ti kus

4031 Deb re cen, 
Épí tõk u. 15.

Pé chy Mi hály Épí tõ ipa ri 

Szak kö zép is ko la, 

4024 Deb re cen, Var ga u. 5.
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Sor szám Név Szak ma cso port Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma és meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

13. Se di vi né 
Ba las sa Il di kó dr.

6. Elekt ro ni ka- 
elekt ro tech ni ka 

7. In for ma ti ka

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ 

55 4641 01 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter -
ve zõ

54 8409 01 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

1049 Bu da pest,
Po zso nyi u. 2/c.

SZÁMALK Ok ta tá si és 

In for ma ti ka Rt., 

1115 Bu da pest, Ete le út 68.

14. Sza bó At ti la dr. 7. In for ma ti ka 33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

1114 Bu da pest,
Bar tók Béla út
70., II/5.

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet, 

1011 Bu da pest, Cor vin tér 8.

15. Szat má ri Jó zsef 7. In for ma ti ka 54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 02 In for má ció rend szer szer ve zõ 

55 4641 01 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter -
ve zõ

54 4641 03 In for ma ti kus 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép- ke ze lõ (- hasz ná ló)

2030 Érd, 

Ri mi nyá ki út
67.

16. Szé kely Te ré zia 17. Ke res ke de lem- mar -
ke ting, üz le ti ad mi niszt -
rá ció (Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi -
niszt rá ció, me ne dzse lés,
nem gaz da sá gi ügy in té -
zés, szer ve zés)

52 7026 02 Pos tai üz le ti asszisz tens 1064 Bu da pest,
Iza bel la u. 49.

Ma gyar Pos ta Rt., Bu da pest, 

1121 Krisz ti na krt. 6–8.

17. Szom ba ti La jos 7. In for ma ti ka 54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 5

2 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép ke ze lõ- (-hasz ná ló)

3000 Hat van,
Ker tész út 18.

Gróf Batt hy ány La jos Ala pít vá -
nyi Szak kö zép is ko la és Szak is -
ko la, 3000 Hat van, Ta nács u. 9.

18. Ur bán Zsolt 7. In for ma ti ka 52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)

7800 Sik lós, Is -
ko la u. 30.

Ba ra nya Me gyei Mun ka ügyi 

Köz pont, 

7800 Sik lós, Fel sza ba du lás u. 88.
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Sor szám Név Szak ma cso port Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma és meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

19. Vá ra di An tal 6. Elekt ro tech ni ka- 
Elekt ro ni ka 

7. In for ma ti ka

54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 

52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 

54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ 

52 4641 05 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ 

51 5223 03 In for ma ti kai mû sze rész 

55 4641 01 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter -
ve zõ

54 4641 03 In for ma ti kus 

52 3434 02 In fost ruk tú ra-me ne dzser 

52 5423 03 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus 

54 8409 01 Mul ti mé dia-fej lesz tõ 

51 5223 07 Mû hol das- és ká bel te le ví zi ós vé tel tech ni -
kai mû sze rész 

55 5423 02 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens 

34 4641 01 PLC-prog ra mo zó 

54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó 

52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 

33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 

54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó 

54 5424 01 Táv köz lé si szak tech ni kus (az ága zat meg -
je lö lé sé vel) 

52 5424 02 Táv köz lé si tech ni kus 

33 5224 01 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ 

55 5423 03 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

1024 Bu da pest,
Mar git krt.
35.-37., IV/22.

In for ma ti kai és Hír köz lé si 

Mi nisz té ri um, 

1077 Bu da pest, 
Dob u. 75–81.
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A Pi ac fej lesz té si fõ osz tály köz le mé nye

az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal a 13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ról

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 el len õr zõ, il le 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 2006. április 30-ai változás miatt
jelentetjük meg.

A 13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján ki je lölt szer ve ze tek nyil ván tar tá sa

(2006. áp ri lis 30-ai ál la pot)

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, El len 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. 2004. de cem ber 31. 002/2001.

2 MATRIX Vizs gá ló, El len 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. 2007. de cem ber 31. 002/2001/1M

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. 2005. jú ni us 30. 003/2002.

4 MATRIX Vizs gá ló, El len 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. 2005. szep tem ber 30. 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. 2008. jú ni us 30. 003/2002/1M

6 MATRIX Vizs gá ló, El len 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. 2008. szep tem ber 30. 004/2002/1M

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 a
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. 2008. de cem ber 31. 005/2005.
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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

8 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu -
do má nyi Egye tem Táv köz lé si és
Mé dia in for ma ti kai Tan szék, Táv -
köz lé si Vizs gá ló La bo ra tó ri um

meg fe le lõ ség vizs gá lat

táv köz lõ vég be ren de zé sek elõ fi ze tõi in ter fész kö ve tel -
mé nye i nek vizs gá la ta, ezen be lül: in teg rált szolgálta -
tású di gi tá lis há ló zat (ISDN) alap hoz zá fé ré sû (2B+D)
elõ fi ze tõi in ter fész; in teg rált szol gál ta tá sú di gi tá lis há -
ló zat (ISDN) pri mer se bes sé gû (30B+D) elõ fi ze tõi in -
ter fész; nagy se bes sé gû adat át vi te li elõ fi ze tõi in ter fész
fé mes ér pá ron (xDSL). 

2006. feb ru ár 7. 2009. feb ru ár 15. 006/2006.

9 Szé che nyi Ist ván Egye tem Rá dió -
frek ven ci ás Vizs gá ló la bo ra tó ri um
9026 Gyõr, Egye tem tér 1.

meg fe le lõ ség vizs gá lat 

Rá dió be ren de zé sek vo nat ko zó alap ve tõ frek ven cia -
gaz dál ko dá si kö ve tel mé nyek sze rin ti vizs gá la ta, ezen
be lül: 

– Föl di moz gó szol gá lat. El sõ sor ban ana lóg be széd
cél já ra szánt, bel sõ vagy kül sõ RF-csat la ko zó val el lá -
tott rá dió-be ren de zé sek, 

–  A pol gá ri sáv ban mû kö dõ szög-mo du lált rá dió be -
ren de zé sek (CEPT PR 27 rá dió be ren de zé sek), 

–  Kis ha tó tá vol sá gú esz kö zök (SRD). A 25
MHz-1000 MHz frek ven cia sáv ban hasz nált, leg fel -
jebb 500 mW tel je sítmé nyû rá dió be ren de zé sek, 

– Föl di moz gó szol gá lat. Be épí tett an ten ná kat hasz ná ló 
rá dió be ren de zé sek, el sõd le ge sen ana lóg be széd cél já -
ra, 

– Szé les sávú át vi te li rend sze rek. A  2,4 GHz-es ISM
sáv ban mû kö dõ, szé les sávú mo du lá ci ót al kal ma zó
adat át vi te li be ren de zé sek, 

– Kis ha tó tá vol sá gú esz kö zök. A 9 kHz-25 MHz-es
sáv rá dió be ren de zé sei és a 9 kHz-30 MHz-es sáv in -
duk tív hur kos rend sze rei, 

– A 25 MHz-3 GHz frek ven cia sáv ban mû kö dõ ve ze -
ték nél kü li mik ro fo nok, – Kis ha tó tá vol sá gú esz kö zök. 
Az 1 GHz-40 GHz kö zöt ti frek ven cia tar to mány ban
hasz nált rá dió be ren de zé sek, 

– Ke res ke del mi for ga lom ban kap ha tó rá dió ama tõr be -
ren de zé sek, 

– Szé les sávú, rá di ós hoz zá fé ré si há ló za tok (BRAN).
5 GHz-es, kü lön le ges mi nõ sé gû RLAN.

2006. áp ri lis 20. 2009. áp ri lis 30. 007/2006.

Vári Pé ter s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ
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Szer kesz tõ bi zott sá gi tá jé koz ta tó

a Ma gyar Köz löny ben meg je lent in for ma ti kai és hír köz lé si ága za tot érin tõ jog sza bá lyok ról,
ha tá ro za tok ról és köz le mény rõl

(Ma gyar Köz löny 2006. évi 43–57. szá mai)

1978. évi IV. tv. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl (egy sé ges szer ke zet ben, Ma gyar Köz löny 44. szám) ...... 3482. ol dal

87/2006. (IV. 14.) Korm. r. a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl (Ma gyar Köz löny 43. szám) .......................................................................................................... 3457. ol dal

90/2006. (IV. 18.) Korm. r. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 45. szám)..................................................................................... 3735. ol dal

96/2006. (IV. 18.) Korm. r. a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl szó ló 87/2006. (IV. 14.) Korm. ren de let ha tá lyá nak ki ter jesz té sé rõl (Ma gyar Köz löny 45. szám).. 3770. ol dal

99/2006. (IV. 25.) Korm. r. az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl
szó ló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 49. szám)1 .......................... 3930. ol dal

101/2006. (IV. 25.) Korm. r. ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl (Ma gyar Köz löny 49. szám) .......................................................................................................... 3938. ol dal

102/2006. (IV. 28.) Korm. r. az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
val meg va ló su ló, és egyes nem zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni tor ing
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl (Ma gyar Köz löny 50. szám) .............................................. 3971. ol dal

108/2006. (V. 5.) Korm. r. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Iz ra el Ál lam Kor má nya kö zöt ti gaz da -
sá gi együtt mû kö dé si meg ál la po dás ki hir de té sé rõl és kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé rõl (Ma gyar Köz -
löny 53. szám) .......................................................................................................................................... 4098. ol dal

110/2006. (V. 5.) Korm. r. az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a ke zes ség be vál tá sá nak el -
já rá si rend jé rõl (Ma gyar Köz löny 53. szám)............................................................................................ 4102. ol dal

17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM e. r. a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl
szó ló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
43. szám) .................................................................................................................................................. 3459. ol dal

26/2006. (IV. 28.) KvVM r. az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé kai ke ze lé sé nek rész le -
tes sza bá lya i ról szó ló 15/2004.(X. 8.) KvVM ren de let, va la mint az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro -
mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról szó ló 16/2004. (X. 8.) KvVM 
ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 50. szám)................................................................................ 4011. ol dal

18/2006. (IV. 24.) OM r. a szak mai és in for ma ti kai fej lesz té si fel ada tok tá mo ga tá sá nak igény lé si rend -
jé rõl (Ma gyar Köz löny 48. szám) ............................................................................................................ 3895. ol dal

* * *

1044/2006. (IV. 20.) Korm. h. az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer (EDR) ki ala kí tá sá ról és a
mû köd te té sé hez szük sé ges to váb bi fel ada tok ról (Ma gyar Köz löny 47. szám)2....................................... 3864. ol dal

10/2006. (V. 12.) KüM h. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mon gó lia Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi
együtt mû kö dés rõl szó ló, Ulan ba tor ban, 2005. de cem ber 7-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló
288/2005. (XII. 21.) Korm. ren de let ha tály ba lé pé sé rõl (Ma gyar Köz löny 55. szám) ............................. 4276. ol dal

* * *

3/2006. (MK 52.) MSZH közl. az In no fo rum 2006 XIV. Ha zai Szel lem i Ter mék Bör zén be mu ta tás ra
ke rü lõ ta lál má nyok, véd je gyek, for ma ter ve zé si és hasz ná la ti min ták ki ál lí tá si ked vez mé nyé rõl, il let ve
ki ál lí tá si el sõbb sé gé rõl (Ma gyar Köz löny 52. szám) ............................................................................... 4089. ol dal

1 Fel hív juk a fi gyel met, hogy a jog sza bályt he lyes bí tet te a Ma gyar Köz löny 2006. évi 52. szá ma.
2 Fel hív juk a fi gyel met, hogy a jog sza bályt he lyes bí tet te a Ma gyar Köz löny 2006. évi 53. szá ma.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má -
nyok ra vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál -
lan dó ro vat rend del, kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új -
don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt 
Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál lam i, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló
szerkesztõ bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz -
té sé ben, s vál to zat la nul a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed -
éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak -
tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen be lül hang sú lyo san a köz szfé -
ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek tük ré ben – a ma gyar
nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek vé sek rõl, s
a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö -
ze lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz -
ügyi Szem lét ha szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi
és pénz ügyi szak emberek, köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel -
lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do -
má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.
Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): ..................................................
bank szám la szá ma: ............................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ............................................................................

Kel te zés: ……………………………

                 
                           

…………………………………

cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 3.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
tar tal maz za

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye – a LEX-ICON § 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha lad -
va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk és az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet

öt rész bõl és füg ge lék bõl ál l.

Az el sõ rész ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben az Al kot mány, a pár tok mû kö dé sé rõl
és gaz dál ko dá sá ról szóló tör vény, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, illetve a jog ál lá suk ról szóló tör vé nyek,
az  országgyûlési kép vi se lõi vá lasz tá sok kal kap cso la tos el já rá si sza bá lyok és egyéb jog sza bá lyok, ha tá ro za tok rendel -

kezéseit kö zöl jük. A má so dik rész az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló tör vény fõbb ren del ke zé se it

tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá sok kal össze -

füg gés ben a Ma gyar Köz löny ben 1998–2006. kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Alkot mány bíró ság 
ál tal 1990–2005. kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja 

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005. kö zött ho zott vá lasz tó jo gi ese ti dön té se it mu tat ja be. A Füg -

ge lék a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok szem pont já ból je len tõs ada to kat (egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti ada tok,
or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ada tai, te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok és iro dák ada tai).

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti
 választási bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják
 választással kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt
je lent het a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

A kö tet meg ren del he tõ, illetve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó köz löny bolt já ban,
 Budapest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí men (pos ta cím: 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny -
centrumban, 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 3.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye ki ad ványt ( ára: 4950 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
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és megtörve

cí mû kö te tét. Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ
meg tor lás so rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a kö zel sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem -
mis sé nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá -
szo kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy-mi nisz ter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ „har -
ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ért sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler Fri gyes,
Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl a
 Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944 de -
cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az ese ten -
ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ jel le gû at ro ci -
tá so kat 1962 augusztusáig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le tek be
me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ért sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, ha nem a
ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó és tör vény ho -
zó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma gyar or szá gi jo gász ság
hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd az Ál lam vé del mi Ha tó ság nem
csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be? A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk
összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet támasztja alá.
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. (be já rat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 9996 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem 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, te le fon 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 kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk 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 vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

meg je len tet te

dr. Né meth Gab ri el la és dr. Pa tyi And rás

A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta

cí mû ki ad vá nyát.

Ha zánk ban 1924 óta lé te zik a tár sas ház in téz mé nye, és a ma ha tá lyos tör vény im már a ne gye dik társas -
házi tör vény. 
A tár sas há zak ról szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény kom men tár ja a kö zös tu laj don ezen spe ci á lis for má já nak 
sza bá lya it igyek szik meg is mer tet ni az ol va sók kal. A ki ad ványt ha szon nal for gat hat ják el sõ sor ban kö zös
kép vi se lõk, tár sas ház-tu laj do no sok, tár sas há zi ügyek kel nap i szin ten fog lal ko zók, de a jo gi pá lyák va la me -
lyi kén dol go zó szak em be rek is.
A tör vényszö veg be il lesz tett ma gya rá za tok ön ál ló szö veg ként is, de a tör vény szö veg ki egé szí té se ként is
hasz nál ha tók.
Az egye te mi do cens, illetve ügy véd szer zõ pá ros köny vé ben jól öt vö zi az el mé le ti és a gya kor la ti meg kö ze lí -
tés elõ nye it. A szer zõk sok he lyütt igye kez nek meg vi lá gí ta ni, el ma gya ráz ni nemcsak a konk rét jog sza bály -
szö ve get, ha nem a tár sas há zi jog vi szo nyok mö göt tes, ál ta lá nos pol gá ri jo gi hát tér in téz mé nye it, jog el ve it is
(pl. jó hi sze mû jog gya kor lás el ve, jog gal va ló vissza élés ál ta lá nos ti lal ma stb.). Sõt, a kom men tár szö ve gé -
ben meg ta lál hat juk a sza va za ti ará nyok kal (pl. egy sze rû szó több ség, mi nõ sí tett több ség, ab szo lút több ség) 
kap cso la tos tud ni va lók ál ta lá nos is mer te té sét is.
A kiadvány füg ge lé ke tar tal maz egy tár sas há zi ala pí tó ok ira tot és egy szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot
is. E két ok irat ter mé sze te sen min ta do ku men tum, me lyek tar tal mát az adott tár sas ház ala pí tá sa so rán a
konk rét tu laj do ni és mû kö dé si vi szo nyok függ vé nyé ben min den kép pen pon to sí ta ni, ki egé szí te ni, mó do sí -
ta ni kell, de még is tám pon tul szol gál hat min ta szö veg ként mind azok szá má ra, akik ta nács ta la nok ab ban,
ho gyan is in dul ja nak ne ki egy tár sas ház-ala pí tás nak, im má ron az új, ne gye dik tár sas há zi tör vény sza bá lyai 
alapján.

A ki ad vány 144 ol dal ter je del mû.
Ára: 1155 Ft áfá val.
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).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt (ár a: 1155 Ft áfá val) .................
példány ban, és  kérjük, 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
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
új so ro za tá nak, a Köz löny Köny vek nek el sõ kö te te ként meg je len tet te

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû ki ad ványt.

Annak a pi a ci sze rep lõ nek, aki tár sas te vé keny sé get kí ván foly tat ni, az egye di kö rül mé nyek és fel té te lek
mér le ge lé sé vel kell dön te nie ar ról, hogy gaz da sá gi tár sa sá got hoz lét re, amely ben a tár sak be vitt
va gyo nu kat mû köd te tik, vagy szö vet ke ze tet, amely ben a részt ve võk sze mé lyes együtt mûködést is
meg va ló sí ta nak. A szö vet ke zet sa já tos sá ga – szem ben a gaz da sá gi tár sa sá gok kal, illetve tár sa dal mi
szer ve ze tek kel –, hogy ké pes op ti má li san öt vöz ni a gaz dál ko dá si funk ci ót a kul tu rá lis, szo ciá lis,
kö zös ség szer ve zõ funk ci ó val. Euró pai ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy a szö vet ke ze tek, sa já tos
szer ve zõ dé si és mû kö dé si el ve ik alap ján, a fog lal koz ta tás po li ti ka, a re gi o ná lis, a  vidékfejlesztési,
az ag rár-, a kör nye zet vé del mi po li ti ka ke re tei kö zött fel me rü lõ prob lé mák meg oldásának ha té kony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. jú li us 1-jén ha tály ba lé põ új szö vet ke ze ti tör vény cél ja en nek a ket tõs ség nek mi nél tel je sebb
tük röz te té se annak ér de ké ben, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok és a non pro fit szer ve ze tek re ne szán szát
kö ves se a szö vet ke ze ti moz ga lom fel len dü lé se is. 
Az ak tu á lis jog sza bály szö veg ma gya rá za tát bõ sé ges irat min ta tár te szi még hasz no sab bá az érin tet tek
és az ér dek lõ dõk szá má ra.

A könyv 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).

120 ol dal. Ára: 945 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del em a A szö vet ke ze ti tör vény ma gya rá za ta címû kiadványt .....................  pél dány ban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + pos ta költ ség.

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 om.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyed év re: 26 460 Ft.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum ban (1072 Bu da pest, Rá kó czi út
30.,  bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot .................  pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám:  ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég sze rû alá írás
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat máj usi 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

A cé gek nek: az új cég tör vény rõl, cég el já rá si tör -
vény rõl és a csõd tör vény mó do sí tá sá ról n A ke -
res ke del mi tör vény rõl n Tár sas há zak (so ro zat) n

Lakás szövetkezetek ( sorozat) n La kás bér let n

Ki sa já tí tás n Fog la ló, köt bér n Holt nak nyil vá ní tás
– a ha lál  tényének  meg állapítása 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 ti la lom n Bí ró ság
elé ál lí tás n Tár gya lás ról le mon dás n Köz -
igazgatási pe rek n Munka nélküliek  szo ciális el -
látása n Ál lás ke re sõk al kal ma zá sa ese tén ér vé -
nye sít he tõ adó ked vez mény n Köz al kal ma zot tak
 érdek védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n  A mun -
ka vál laló be so ro lá sa, alap bé ré nek  meg állapítása
n Mun ka ügyi és tb- perek 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  veszélyeztetés, 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 okirat-hamisítás, ma gán ok -
irat-ha mi sí tás n Köz ve tí tõ a  büntetõ eljárásban n A
sza bály sze rû kézbe sítés n Jog or vos la ti  fó ru mok
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 Tá vol tar tás

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si dí ja 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 318-6668
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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Munkavállalók és munkáltatók, munkavédelmi képviselõk,

munkavédelmi szakemberek, figyelem!

Az in gye nes telefonos mun ka vé del mi in for má ci ós szol gá lat tájékoztatást nyújt a mun ka vé de lem mel kap cso la tos jo go sult sá gok ról és
kö te le zett sé gek rõl a mun ka vál lalók és mun kál ta tók, az ér dek-kép vi se le ti szer vek és min den, a mun ka vé de lem kér dé sei iránt ér dek lõ dõ 

szá má ra.

A tá jé koz ta tó, ta nács adó te vé keny sé get a kö vet ke zõ szer ve ze tek látják el:

Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF)
Té ma kör: Mun ka he lyi biz ton ság Zöldszám: 06 (80) 204-292

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–16.00, pén te ken 8.00–12.00 óráig

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (ÁNTSZ)
Té ma kör: Mun ka he lyi egész ség Zöldszám: 06 (80) 204-264

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 7.45–16.00, pén te ken 7.45–11.45 órá ig

Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (MBH)

Té ma kör: Bá nyá sza ti mun ka vé de lem Zöldszám: 06 (80) 204-258
Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–15.00, pén te ken 8.00–15.00 órá ig

Munkavédelmi szakmai kérdésekben tájékozódhat, pl. üzembe helyezés, kockázatértékelés, egyéni védõeszközök, egészségi

alkalmassági vizsgálat, munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás.

Csak egy te le fon, és az in for má ci ós szol gá la tok jól kép zett szak em be rei gyors, szak sze rû, a gya kor lat ban hasz no sít ha tó

ta náccsal szol gál nak!

Az igény be ve võk név te len sé gü ket meg õriz ve ér dek lõd het nek. A tá jé koz ta tó szol gá lat sem sze mé lyi leg, sem in for ma ti ka i lag

nem kap cso ló dik a mun ka vé de lem ál lam i ha tó sá gi fel ügye le ti el len õr zé sé hez.

INGYENES MUNKAVÉDELMI
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY
Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium hi va ta los lap ja.
A ki ad vány ha von ta egy al ka lom mal, illetve szük ség sze rint je le nik meg, meg te kint he tõ a www.ihm.gov.hu címen
Fõ szer kesz tõ: dr. Val ni csek Gyu la. Szer kesz tõ ség: 1077 Budapest, Do b u. 75-81. Te l.: 322-0220
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy 
a  Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
Éves elõ fi ze té si díj: 19 908 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 1863 Ft áfá val. 
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.1612 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes


