
3. melléklet a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelethez

„3. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Összesítõ kimutatás adattartalma

1. A termeltetõ azonosító adatai:

Az ügyfél adószáma/adóazonosító jele, regisztrációs száma.

2. Termeltetett állati termékre vonatkozó adatok:

a) Termelõ állattartó neve, regisztrációs száma,

b) Tárgynegyedévben kiadott termeltetési elõleg összege (Ft),

c) Összesítés, melynek meg kell egyeznie e rendelet 2. számú mellékletének adott állati termék tekintetében

a tárgyhónapban kiadott elõlegre vonatkozó adataival.

3. Keltezés és (cégszerû) aláírás”

A vidékfejlesztési miniszter 61/2011. (VI. 30.) VM rendelete

a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete

alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének

megállapításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Alkotmány 37. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A Vidékfejlesztési Minisztériumban, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó

szerveknél a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 2. számú melléklet 

18. pontja alapján a fontos és bizalmas munkaköröket, továbbá az ilyen munkakörben foglalkoztatott személyek

nemzetbiztonsági ellenõrzésének szintjét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökrõl és

a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 172/2008. (XII. 31.) FVM rendelet és

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas

munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 61/2011. (VI. 30.) VM rendelethez

A Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá

tartozó szervek fontos és bizalmas munkakörei és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintje

A
szám

B
munkakör megnevezése

C
nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintje

I. A Vidékfejlesztési Minisztérium fontos és bizalmas munkakörei és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintje

1. állami vezetõ kabinetfõnöke, titkárságvezetõje C

2. biztonsági vezetõ C

3. személyügyi biztonsági megbízott C

4. adatvédelmi felelõs C

5. védelmi és biztonsági szakterületet ellátó kormánytisztviselõ C

6. titkos ügykezelõ C

7. rejtjelezési felelõs C

8. rendszerbiztonsági felügyelõ C

9. rendszeradminisztrátor (minõsített adatkezeléshez kapcsolódóan) C

10. rejtjelfelügyelõ C

11. külszolgálatra jelölt kormánytisztviselõ C

12. fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ, ha nem tartozik a 22. pont szerint
magasabb fokozatú nemzetbiztonsági ellenõrzés hatálya alá

B

13. politikai fõtanácsadó, tanácsadó, miniszteri fõtanácsadó, tanácsadó B

14. állami vezetõ titkárságán, illetve a Miniszteri Kabinetben foglalkoztatott
kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ, munkavállaló

A

15. belsõ ellenõrzési szervezeti egység kormánytisztviselõje, kormányzati
ügykezelõje

A

16. államhatár földmérési munkáival foglalkozó kormánytisztviselõ A

17. parlamenti titkár, társadalmi kapcsolatok ügyintézõje A

II. A miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó központi hivatalok fontos és bizalmas munkakörei és
a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintje

18. központi hivatalok helyettes vezetõje B

19. központi hivatalok vezetõ beosztású kormánytisztviselõje (az osztályvezetõk
kivételével), ha nem tartozik a 22. pont szerinti magasabb fokozatú
nemzetbiztonsági ellenõrzés hatálya alá

B

20. központi hivatalok helyi adatvédelmi megbízottja C

III. A központi hivatalok területi szervei fontos és bizalmas munkakörei és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintje

21. központi hivatalok területi szerveinek vezetõi B

Az I-III. pont alá tartozó szerveknél meghatározott további fontos és bizalmas munkakörök és nemzetbiztonsági
ellenõrzésük szintje 

22. azok az 1–21. pontban fel nem sorolt további olyan munkakört betöltõ
személyek, akiknek a munkaköri leírásukban szereplõ feladataik ellátásához
a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvényben meghatározott
„Bizalmas” vagy annál magasabb minõsítési szintû minõsített adatot szükséges
felhasználniuk, az adat minõsítési szintjétõl függõen.

A, B, C
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