MAGYAR KÖZLÖNY

139. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA
2010. szeptember 2., csütörtök

Tartalomjegyzék

6/2010. (IX. 2.) NEFMI
rendelet

Az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére
kijelölt, az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alá tartózó
intézményekrõl

22766

7/2010. (IX. 2.) NEFMI
rendelet

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási
feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.)
EüM rendelet módosításáról

22766

223/2010. (IX. 2.) KE
határozat

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének
Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról

22772

224/2010. (IX. 2.) KE
határozat

Vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati
nyugállományba helyezésérõl

22773

1181/2010. (IX. 2.) Korm.
határozat

A nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésrõl és
a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten
való magyar részvételrõl
22773

1182/2010. (IX. 2.) Korm.
határozat

A miniszterelnök állandó szálláshelyének kijelölésérõl

22773

75/2010. (IX. 2.) ME
határozat

A Magyar Köztársaság, valamint Barbados, Bermuda, a Brit Virgin-szigetek,
Gibraltár, Guernsey, Jersey és a Man-sziget között adóügyi információcsere
egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

22774

76/2010. (IX. 2.) ME
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

22774

77/2010. (IX. 2.) ME
határozat

A Magyar Köztársaság és a Liechtensteini Nagyhercegség között adóügyi
információcsere egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

22775

78/2010. (IX. 2.) ME
határozat

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettõs adóztatás
elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról

22775

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya
között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról

22776

A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezésérõl

22776

79/2010. (IX. 2.) ME
határozat

80/2010. (IX. 2.) ME
határozat

22766

V.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 139. szám

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelete
az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelõs miniszter
irányítása alá tartózó intézményekrõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján valamennyi, az egészségügyért
felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-elágazás és szakképesítésráépülés megszerzését biztosító iskolarendszeren kívüli szakmai képzést lezáró szakmai vizsga szervezésére
az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetet jelölöm ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga
szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 23/2009. (VII. 17.) EüM rendelet.
(3) A (2) bekezdés és e bekezdés a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl
és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § 2011. november 1-tõl nem hozható forgalomba és 2012. november 1-tõl nem adható el és nem adható át
a végsõ felhasználónak az a kozmetikai termék, amely nem felel meg a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat
f:208. mezõjében foglalt címkézési követelménynek.”
(2) Az R. a következõ 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § (1) 2011. február 15-étõl nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étõl nem adható el és nem adható át
a végsõ felhasználónak az a kozmetikai termék, amely a 2. számú melléklet 450. pontjában szereplõ verbéna illóolaj
származékait – az abszolút olajok kivételével – illatkompozíció alkotórészeként tartalmazza, továbbá az a kozmetikai
termék, amely 0,2% feletti koncentrációban tartalmazza a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 206. pontja
szerinti verbénából nyert abszolút olajat.
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(2) 2011. február 15-étõl nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étõl nem adható el és nem adható át a végsõ
felhasználónak az a kozmetikai termék, amely a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 130. sora szerinti
terpenoidokat tartalmaz.
(3) 2011. február 15-étõl nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étõl nem adható el és nem adható át a végsõ
felhasználónak az a kozmetikai termék, amely az éterben 0,1% vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazza
a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 151a. sorában szereplõ anyagot.”
(3) Az R. 15. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK tanácsi,
a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK,
86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK,
93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK,
2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK,
2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK,
2007/54/EK, 2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK, 2008/123/EK, 6/2009/EK, 2009/36/EK, 2009/129/EK,
2009/130/EK, 2009/134/EK, 2009/159/EU, 2009/164/EU, 2010/3/EU, 2010/4/EU bizottsági irányelvekkel és a Cseh
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának
feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 1. rész
C. pontjával történt módosításai;”
2. §

3. §

(1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Hatályát veszti az R. 15. § (3) bekezdése.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 1-jén lép hatályba, és ez a rendelet 2011.
március 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése, az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet 1–3. pontja 2011. február 15-én lép
hatályba.
(3) A 2. § (3) bekezdése, a 2. melléket 4–5. pontja és a 3. melléklet 2011. március 1-jén lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ
hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló 2009. december 22-i 2009/164/EU bizottsági irányelv,
helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L 3., 2010. január 7., 30. oldal),
b) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ
hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló 2010. február 1-jei 2010/3/EU bizottsági irányelv,
c) a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való
hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2010. február 8-i 2010/4/EU bizottsági irányelv.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelethez
Az R. 2. számú melléklet 450. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„450. Verbéna illóolajok (Lippia citriodora Kunth.) és azok származékai – az abszolút olajok kivételével – (CAS-szám:
8024–12–2), illatkompozíció alkotórészeként történõ alkalmazás esetén”

2. melléklet a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 130. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Korlátozások
(Referencia
szám

Hatóanyag neve

alkalmazási terület
és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

Címkére felírandó
felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

a

b

c

d

e

f)

130.

Terpenes és
terpenoids
Terpénvázas
vegyületek és
terpenoidok
(CAS-szám
68917–63–5)

Peroxid-érték
kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]

2. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a 151. sort követõen a következõ 151a. sorral egészül ki:
Korlátozások
(Referencia
szám

Hatóanyag neve

alkalmazási terület
és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

Címkére felírandó
felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

a

b

c

d

e

f)

151a.

Allyl phenethyl
ether (CAS-szám:
14289–65–7;
EK-szám:
238–212–2)

A szabad
allilalkohol szintje
az éterben
kevesebb,
mint 0,1%
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3. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a 205. sort követõen a következõ 206. sorral egészül ki:
Korlátozások
(Referencia
szám

Hatóanyag neve

alkalmazási terület
és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

Címkére felírandó
felhasználási feltételek és
figyelmeztetések

a

b

c

d

e

f)

206.

Verbénából nyert
abszolút olaj (Lippia
citriodora Kunth.)
(CAS-szám:
8024–12–2)

0,2%

4. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a 206. sort követõen a következõ 207. sorral egészül ki:
Hatóanyag neve
(Referencia
szám

a

207.

b

Ethyl Lauroyl
Arginate HCl
(INCI) [14]
Ethyl-Na-dodecanoyl-L-arginate
hydrochloride
(CAS-szám:
60372–77–2;
EK-szám:
434–630–6)

Korlátozások
alkalmazási terület
és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

Címkére felírandó
felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

c

d

e

f)

a) Szappanok
b) Korpásodás
elleni samponok
c) Nem szórófejes
dezodorok

0,8%

Nem a termékben
lévõ
mikroorganizmusok kifejlõdésének
megakadályozására. E célt jól
láthatóan fel kell
tüntetni
a terméken.

5. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázatot követõ lábjegyzet a következõ [14] ponttal egészül ki:
„[14] A tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a 6. számú mellékletben foglalt táblázat 58. sorát.”
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6. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a következõ 208. és 209. sorral egészül ki:
Korlátozások
(Referencia
szám

Hatóanyag neve

alkalmazási terület
és/vagy felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció
a végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

Címkére felírandó
felhasználási feltételek
és figyelmeztetések

a

b

c

d

e

f)

208.

209.

1-(béta-amiNem oxidáló
no-etil)-amino
hajfestékek
-4-(béta-hidroxi- összetevõjeként
etil)-oxi2-nitro-benzol
és sói HC Orange
No. 2
(CAS-szám:
85765–48–6)
EINECS-szám:
416–410–1

1,0%

2-[(2-metoxi-4nitro-fenil)amino]-etanol
és sói
2-Hydroxyethylamino-5nitroanisole
(CAS-szám:
66095–81–6)
EINECS-szám:
266–138–0

0,2%

Nem oxidáló
hajfestékek
összetevõjeként

– Nitrozáló
rendszerekben
nem használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 mg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

– Nitrozáló
rendszerekben
nem használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 mg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

7. Az R. 3. számú melléklet 2. részében foglalt táblázat 26. és 29. sora hatályát veszti.

!
r
A hajfestékek/
hajszínezõk
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse
az utasításokat!
Ezt a terméket
nem 16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az ideiglenes
‘fekete henna’
tetoválás
növelheti
az allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne használjon
hajfestéket/
hajszínezõt, ha:
– arcán kiütés
van, vagy fejbõre
érzékeny, irritált
és sérült,
– hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
– korábban
ideiglenes ‘fekete
henna’ tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.
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3. melléklet a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 6. számú melléklete a [8] megjegyzést követõen, a táblázat elõtt a következõ [9] ponttal egészül ki:
„[9] A nem tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat
207. pontját.”
2. Az R. 6. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 58. sorral egészül ki:
(Referencia
szám

Tartósítószer neve

Maximálisan megengedett
koncentráció

Korlátozások
és követelmények

Címkére felírandó felhasználási
feltételek és figyelmeztetések

a

b

c

d

e)

58

Ethyl Lauroyl
0,4%
Arginate HCl (INCI) (*)
[9] Ethyl-N
a-dodecanoyl-Larginate
hydrochloride
(CAS-szám:
60372–77–2;
EK-szám: 434–630–6)

Ajakápolási
termékekben,
valamint szájápolási
termékekben és
spray-kben nem
használható.
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 223/2010. (IX. 2.) KE határozata
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel
kitüntetések alapításáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõk szerint
rendelkezem:
1.
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel elnevezéssel kitüntetéseket
alapítok.
2.1.
A Köztársaság Elnökének Érdemérme (a továbbiakban: Érdemérem) kitüntetés annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak adományozható, aki életútjával, szakmai tevékenységével kiemelkedõ érdemeket szerzett, különösen
a tudományok, az ifjúság nevelése, az elesettek és hátrányos helyzetûek támogatása, a természeti környezet
megóvása terén, valamint mûvészi alkotói és elõadói, illetve a köz szolgálatában végzett tevékenységével.
2.2.
A Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel (a továbbiakban: Díszoklevél Éremmel) kitüntetés a magyar nemzet
közösségének szolgálatáért személyeknek, intézményeknek vagy településeknek adományozható.
3.
Az Érdemérem és a Díszoklevél Éremmel kitüntetést a köztársasági elnök adományozza. Az adományozást
a köztársasági elnök a Magyar Közlönyben közzéteszi.
4.1.
Az Érdemérem 60 mm átmérõjû, aranyozott ezüst (925 ezrelék finomságú) anyagú érem. Elõoldalán a Magyar
Köztársaság címere címertartó angyalpárral, hátoldalán „DR. SCHMITT PÁL KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉRDEMÉRME”
felirat látható. Az Érdemérmet díszes adományozó levél kíséri, melynek szövegezése mindig egyedileg készül.
4.2.
A Díszoklevél Éremmel kitüntetés szövegezése mindig egyedileg készül 400 X 200 mm-es méretû, a köztársasági elnök
vízjeggyel ellátott papírjára. A díszoklevelet 45 mm átmérõjû ezüst (925 ezrelék finomságú) anyagú érem kíséri.
Elõoldalán a Magyar Köztársaság címere címertartó angyalpárral, hátoldalán „DR. SCHMITT PÁL KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK EZÜSTÉRME” felirat látható.
5.
Az Érdeméremhez hordható aranyozott ezüst, a Díszoklevél Éremmel kitüntetéshez ezüst, 12 mm nagyságú
címertartó angyalpár által tartott magyar címer kitûzõ tartozik.
6.
Az Érdemérem és a Díszoklevél Éremmel kitüntetés adományozásának tárgyi feltételeirõl, az Érdemérem és
a Díszoklevél Éremmel kitüntetés tulajdonosainak nyilvántartásáról, továbbá az adományozás közzétételérõl
a Köztársasági Elnöki Hivatal gondoskodik.
Budapest, 2010. szeptember 2.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/03291/2010.
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A köztársasági elnök 224/2010. (IX. 2.) KE határozata
vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Horváth József
vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2010. augusztus 31-én megszüntetem és õt 2010. szeptember 1-jei hatállyal szolgálati
nyugállományba helyezem.
Budapest, 2010. augusztus 26.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. augusztus 27.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03062/2010.

A Kormány 1181/2010. (IX. 2.) Korm. határozata
a nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésrõl és a részes országok nemzeti
jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételrõl
A Kormány
1. az 1997. évi I. törvénnyel kihirdetett, a nukleáris biztonságról szóló egyezmény 5. Cikke alapján készített ötödik
Nemzeti Jelentést elfogadja, és egyetért azzal, hogy a Nemzeti Jelentést az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója
a Magyar Köztársaság Nemzeti Jelentéseként továbbítsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez;
2. felhatalmazza az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatóját, vagy az általa megbízott személyt, hogy a részes
országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten az Egyezmény szerinti kormányfelhatalmazottként részt vegyen;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti meghatalmazó okiratot kiadja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1182/2010. (IX. 2.) Korm. határozata
a miniszterelnök állandó szálláshelyének kijelölésérõl
1. A Kormány a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és
a Legfelsõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 20. § (2) bekezdésében és
27. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl
szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében
Orbán Viktor miniszterelnök állandó szálláshelyéül a Budapest, XII. kerület, Cinege utca 5. szám alatti állandó
lakóhelyét jelöli ki.
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2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
3. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg a miniszterelnök személyi védelmérõl és állandó szálláshelyének
kijelölésérõl szóló 2246/2004. (IX. 29.) Korm. határozat hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 75/2010. (IX. 2.) ME határozata
a Magyar Köztársaság, valamint Barbados, Bermuda, a Brit Virgin-szigetek, Gibraltár, Guernsey,
Jersey és a Man-sziget között adóügyi információcsere egyezmények létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság, valamint Barbados, Bermuda, a Brit Virgin-szigetek, Gibraltár, Guernsey, Jersey és
a Man-sziget között adóügyi információcsere egyezmények (a továbbiakban: Egyezmények) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmények létrehozását követõen
az Egyezmények végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 76/2010. (IX. 2.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók
területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) módosításával, illetve új Egyezmény létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen
az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 77/2010. (IX. 2.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és a Liechtensteini Nagyhercegség között adóügyi információcsere
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Liechtensteini Nagyhercegség között adóügyi információcsere egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen
az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 78/2010. (IX. 2.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésére
a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésére a jövedelem- és
a vagyonadók területén tárgyú egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosításával, illetve új Egyezmény
létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen
az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 79/2010. (IX. 2.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) módosításával, illetve új Egyezmény létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen
az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 80/2010. (IX. 2.) ME határozata
a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezésérõl
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4. § (2) bekezdése alapján, a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára
dr. Laczka Évát a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesévé
– 2010. szeptember 1-jei hatállyal, hatévi idõtartamra –
kinevezem.
Budapest, 2010. augusztus 25.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

