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A Kormány
85/2008. (IV. 11.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és Japán Kormánya között
a vezetõi engedélyek kölcsönös elismerésérõl szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a veze-
tõi engedélyek kölcsönös elismerésérõl szóló Megállapo-
dás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2. §

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos ma-
gyar nyelvû fordítása a következõ:

(a Japán Fél kezdeményezõ levele)

„Excellency,
I have the honour to refer to the recent consultations

between the representatives of the Government of Japan
and of the Government of the Republic of Hungary
concerning the procedures for the competent authorities of
one country to issue a driving permit to a person holding a
driving permit issued by the competent authorities of the
other country. I have further the honour to propose on
behalf of the Government of Japan the following
arrangement:

1. For the purpose of the present arrangement, the term
„Driving Permit” shall mean the „basic-class” driving
permit issued by the competent authorities of Japan, and
the driving permit „validated in international category”
issued by the competent authorities of the Republic of
Hungary other than the temporary driving permit as well as
the permit for driving motor vehicles for the purpose of
transporting passengers in the passenger motor vehicle
transportation business.

2. In accordance with its laws and regulations, the
competent authorities of either country shall, in taking the
following measures, exempt from examination of
technical skill and that of knowledge for a Driving Permit
when they issue a Driving Permit equivalent in kind to a
Driving Permit issued by the competent authorities of the

other country upon relevant requests submitted by
interested persons:

a) With regard to the competent authorities of Japan, the
issuance of the Driving Permit of Japan whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

b) With regard to the competent authorities of the
Republic of Hungary, the exchange of the
non-professional Driving Permit whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of Japan. The
exchange may apply only to persons who have a residence
permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

3. The competent authorities of either country,
according to the „Table of equivalent categories/classes of
Driving Permit” which is written in English, Hungarian
and Japanese languages and is exchanged between the two
Governments through diplomatic channels, deem the
categories of vehicles which can be driven by a Driving
Permit issued by the competent authorities of the other
country as equivalent to the corresponding categories of
vehicles under the laws and regulations of the former
country, and issue the equivalent Driving Permit under the
provisions of the present arrangement. Either Government
shall, as promptly as possible, notify the other Government
of any modification of the laws and regulations affecting
the above-mentioned Table through diplomatic channels.

4. The competent authorities of either country may ask
the person who applies for a Driving Permit of that country
to submit the original Driving Permit issued by the
competent authorities of the other country, accompanied
by a certified translation. The competent authorities of
either country shall accept the certified translation made
by the diplomatic or consular mission of the other country.

5. Either Government may seek confirmation from the
other Government when the competent authorities of the
former country have a doubt about the authenticity of the
Driving Permit issued by the competent authorities of the
latter country.

6. Either Government shall, upon the request of the
other Government, provide information on the form of the
Driving Permit of the country of the former Government,
the equivalence of such Driving Permit to the Driving
Permit of the other country and the system concerning
Driving Permit.

7. The provisions of the present arrangement do not
exempt a person who applies for a Driving Permit from
such procedures as the submission of documents including
the health certificate and the payment of fees, which may
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be required for administrative process under the laws and
regulations of each country.

8. The present arrangement shall not affect the
conditions set out by the laws and regulations of either
country regarding age, physical and mental health
requirements.

9. After the exchange of the Driving Permit under the
present arrangement, the competent authorities of the
Republic of Hungary may forward the Japanese Driving
Permit to the Embassy of Japan in the Republic of
Hungary.

10. The present arrangement shall not affect any rights
and obligations of either country under the Convention on
Road Traffic of 1949, and of the Republic of Hungary
under the Convention on Road Traffic of 1968.

11. The present arrangement shall be implemented in
accordance with the laws and regulations in force in each
country.

12. Either Government may terminate the present
arrangement by giving thirty days’ written notice to the
other Government.

I have further the honour to propose that this Note and
Your Excellency’s Note in reply confirming the foregoing
arrangement on behalf of the Government of the Republic
of Hungary shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.

(a Magyar Fél válaszlevele)

Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your

Excellency’s Note of today’s date, which reads as follows:

„Excellency,
I have the honour to refer to the recent consultations

between the representatives of the Government of Japan
and of the Government of the Republic of Hungary
concerning the procedures for the competent authorities of
one country to issue a driving permit to a person holding a
driving permit issued by the competent authorities of the
other country. I have further the honour to propose on
behalf of the Government of Japan the following
arrangement:

1. For the purpose of the present arrangement, the term
„Driving Permit” shall mean the „basic-class” driving
permit issued by the competent authorities of Japan, and
the driving permit „validated in international category”
issued by the competent authorities of the Republic of
Hungary other than the temporary driving permit as well as
the permit for driving motor vehicles for the purpose of
transporting passengers in the passenger motor vehicle
transportation business.

2. In accordance with its laws and regulations, the
competent authorities of either country shall, in taking the
following measures, exempt from examination of
technical skill and that of knowledge for a Driving Permit
when they issue a Driving Permit equivalent in kind to a
Driving Permit issued by the competent authorities of the
other country upon relevant requests submitted by
interested persons:

a) With regard to the competent authorities of Japan, the
issuance of the Driving Permit of Japan whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

b) With regard to the competent authorities of the
Republic of Hungary, the exchange of the
non-professional Driving Permit whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of Japan. The
exchange may apply only to persons who have a residence
permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

3. The competent authorities of either country,
according to the „Table of equivalent categories/classes of
Driving Permit” which is written in English, Hungarian
and Japanese languages and is exchanged between the two
Governments through diplomatic channels, deem the
categories of vehicles which can be driven by a Driving
Permit issued by the competent authorities of the other
country as equivalent to the corresponding categories of
vehicles under the laws and regulations of the former
country, and issue the equivalent Driving Permit under the
provisions of the present arrangement. Either Government
shall, as promptly as possible, notify the other Government
of any modification of the laws and regulations affecting
the above-mentioned Table through diplomatic channels.

4. The competent authorities of either country may ask
the person who applies for a Driving Permit of that country
to submit the original Driving Permit issued by the
competent authorities of the other country, accompanied
by a certified translation. The competent authorities of
either country shall accept the certified translation made
by the diplomatic or consular mission of the other country.

2008/6. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 307



5. Either Government may seek confirmation from the
other Government when the competent authorities of the
former country have a doubt about the authenticity of the
Driving Permit issued by the competent authorities of the
latter country.

6. Either Government shall, upon the request of the
other Government, provide information on the form of the
Driving Permit of the country of the former Government,
the equivalence of such Driving Permit to the Driving
Permit of the other country and the system concerning
Driving Permit.

7. The provisions of the present arrangement do not
exempt a person who applies for a Driving Permit from
such procedures as the submission of documents including
the health certificate and the payment of fees, which may
be required for administrative process under the laws and
regulations of each country.

8. The present arrangement shall not affect the
conditions set out by the laws and regulations of either
country regarding age, physical and mental health
requirements.

9. After the exchange of the Driving Permit under the
present arrangement, the competent authorities of the
Republic of Hungary may forward the Japanese Driving
Permit to the Embassy of Japan in the Republic of
Hungary.

10. The present arrangement shall not affect any rights
and obligations of either country under the Convention on
Road Traffic of 1949, and of the Republic of Hungary
under the Convention on Road Traffic of 1968.

11. The present arrangement shall be implemented in
accordance with the laws and regulations in force in each
country.

12. Either Government may terminate the present
arrangement by giving thirty days’ written notice to the
other Government.

I have further the honour to propose that this Note and
Your Excellency’s Note in reply confirming the foregoing
arrangement on behalf of the Government of the Republic
of Hungary shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.”

I have further the honour to inform Your Excellency, on
behalf of the Government of the Republic of Hungary, that
the arrangement set forth in Your Excellency’s Note is
acceptable to the Government of the Republic of Hungary

and to confirm that Your Excellency’s Note and this Note
in reply shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.

(a Japán Fél kezdeményezõ levele)

Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém hivatkozni Japán Kormányának és a

Magyar Köztársaság Kormányának képviselõi között kö-
zelmúltban lezajlott egyeztetésre arról, hogy az egyik ál-
lam illetékes hatóságai milyen eljárásban állítsanak ki ve-
zetõi engedélyt a másik állam illetékes hatóságai által kiál-
lított vezetõi engedéllyel rendelkezõ személyek részére.
Van szerencsém továbbá, a Japán Kormány nevében a
következõ megállapodást javasolni:

1. Jelen megállapodás alkalmazása során a „Vezetõi En-
gedély” kifejezés alatt a Japán illetékes hatóságai által ki-
állított „alaposztályú” vezetõi engedélyt, valamint a Ma-
gyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított „nem-
zetközi kategóriában érvényesített” vezetõi engedélyt kell
érteni, ide nem értve az ideiglenes vezetõi engedélyt, vala-
mint az utasok gépjármûvel történõ üzletszerû szállításá-
hoz szükséges vezetõi engedélyt.

2. Jogszabályaiknak megfelelõen mindkét állam illeté-
kes hatóságai – az alábbi intézkedések megtételekor – elte-
kintenek a Vezetõi Engedély megszerzéséhez szükséges
technikai készség és elméleti ismeretek vizsgálatától, ami-
kor az érintett személyek kérelmére a másik állam illetékes
hatóságai által kiadottal jellegében egyenértékû Vezetõi
Engedélyt adnak ki:

a) Japán illetékes hatóságai által olyan japán Vezetõi
Engedély kiállítása, melynek kategóriája egyenértékû a
Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított Ve-
zetõi Engedély kategóriájával.

b) A Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által olyan
nem hivatásos Vezetõi Engedélyre történõ csere, melynek
kategóriája egyenértékû a Japán illetékes hatóságai által
kiállított Vezetõi Engedély kategóriájával. A csere kizáró-
lag olyan személyek számára lehetséges, akik rendelkez-
nek a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállí-
tott tartózkodási engedéllyel.

3. Mindkét állam illetékes hatóságai, a két Kormány kö-
zött diplomáciai úton kicserélt, angol, magyar és japán
nyelvû „Vezetõi Engedély kategóriák/osztályok megfelel-
tetési táblázatának” megfelelõen, a másik állam illetékes
hatóságai által kiállított Vezetõi Engedéllyel vezethetõ
jármû-kategóriákat a saját államuk jogszabályai szerinti
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egyenértékû jármû-kategóriáknak tekintik, és kiállítják a
jelen megállapodás rendelkezései szerint egyenértékû Ve-
zetõi Engedélyt. Mindkét Kormány diplomáciai úton hala-
déktalanul tájékoztatja a másik Kormányt a fent említett
Táblázatot érintõ jogszabályai bármely változásáról.

4. Mindkét állam illetékes hatóságai kérhetik az adott
állam Vezetõi Engedélyéért folyamodó személytõl, hogy a
másik állam illetékes hatóságai által kiállított eredeti Ve-
zetõi Engedélyét nyújtsa be, és csatolja annak hitelesített
fordítását. Mindkét állam illetékes hatóságai elfogadják a
másik állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által ki-
állított hitelesített másolatokat.

5. Mindkét Kormány kérheti az eredetiség megerõsíté-
sét a másik Kormánytól, abban az esetben, ha az egyik ál-
lam illetékes hatóságainak kétsége támad a másik állam il-
letékes hatóságai által kiállított Vezetõi Engedély eredeti-
ségét illetõen.

6. Mindkét Kormány a másik Kormány kérésére tájé-
koztatást nyújt az elõbbi Kormány állama által kiadott Ve-
zetõi Engedély alaki kellékeirõl, Vezetõi Engedélyének
másik állam által kiadott Vezetõi Engedélynek való meg-
felelésérõl, és a Vezetõi Engedélyei rendszerérõl.

7. A jelen megállapodás rendelkezései nem mentesítik a
Vezetõi Engedély iránt folyamodó személyt az olyan eljá-
rások alól, mint az okmányok benyújtása, beleértve az
egészségi alkalmasságról szóló igazolást, és a díjak megfi-
zetése, melyeket az adott ország jogszabályai szerinti köz-
igazgatási eljárás megkövetelhet.

8. Jelen megállapodás nem érinti a mindkét állam jog-
szabályaiban meghatározott, életkorral, illetve fizikai
vagy mentális egészségügyi követelményekkel kapcsola-
tos feltételeket.

9. A Vezetõi Engedély jelen megállapodás alapján tör-
ténõ kicserélését követõen a Magyar Köztársaság illetékes
hatóságai a japán Vezetõi Engedélyt Japán magyarországi
Nagykövetsége részére továbbíthatják.

10. A jelen megállapodás nem érinti az 1949. évi Közúti
Közlekedési Egyezmény alapján mindkét államot, illetve
az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény alap-
ján a Magyar Köztársaságot megilletõ jogokat, illetve ter-
helõ kötelezettségeket.

11. A jelen megállapodást mindkét államban a hatályos
jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

12. Mindkét Kormány a másik Kormánynak írásban
megküldött értesítésben 30 napos határidõvel felmondhat-
ja a jelen megállapodást.

Van szerencsém továbbá javasolni, hogy jelen Jegyzék
és Nagyméltóságod Válaszjegyzéke, amely a Magyar
Köztársaság Kormánya nevében megerõsíti a fent leírta-
kat, a két Kormány között képezzen megállapodást, amely
a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások megtör-

téntérõl szóló, diplomáciai úton megküldött késõbbi írás-
beli értesítés keltét követõ harmincadik napon lép ha-
tályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezú-
ton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.

(a Magyar Fél válaszlevele)

Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém visszaigazolni Nagyméltóságod mai

napon kelt Jegyzékének kézhezvételét, amelynek szövege
a következõ:

„Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém hivatkozni Japán Kormányának és a

Magyar Köztársaság Kormányának képviselõi között kö-
zelmúltban lezajlott egyeztetésre arról, hogy az egyik ál-
lam illetékes hatóságai milyen eljárásban állítsanak ki ve-
zetõi engedélyt a másik állam illetékes hatóságai által kiál-
lított vezetõi engedéllyel rendelkezõ személyek részére.
Van szerencsém, továbbá, a Japán Kormány nevében a kö-
vetkezõ megállapodást javasolni:

1. Jelen megállapodás alkalmazása során a „Vezetõi En-
gedély” kifejezés alatt a Japán illetékes hatóságai által ki-
állított „alaposztályú” vezetõi engedélyt, valamint a Ma-
gyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított „nem-
zetközi kategóriában érvényesített” vezetõi engedélyt kell
érteni, ide nem értve az ideiglenes vezetõi engedélyt, vala-
mint az utasok gépjármûvel történõ üzletszerû szállításá-
hoz szükséges vezetõi engedélyt.

2. Jogszabályaiknak megfelelõen mindkét állam illeté-
kes hatóságai – az alábbi intézkedések megtételekor – elte-
kintenek a Vezetõi Engedély megszerzéséhez szükséges
technikai készség és elméleti ismeretek vizsgálatától, ami-
kor az érintett személyek kérelmére a másik állam illetékes
hatóságai által kiadottal jellegében egyenértékû Vezetõi
Engedélyt adnak ki:

a) Japán illetékes hatóságai által olyan japán Vezetõi
Engedély kiállítása, melynek kategóriája egyenértékû a
Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított Ve-
zetõi Engedély kategóriájával.

b) A Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által olyan
nem hivatásos Vezetõi Engedélyre történõ csere, melynek
kategóriája egyenértékû a Japán illetékes hatóságai által
kiállított Vezetõi Engedély kategóriájával. A csere kizáró-
lag olyan személyek számára lehetséges, akik rendelkez-
nek a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállí-
tott tartózkodási engedéllyel.

3. Mindkét állam illetékes hatóságai, a két Kormány kö-
zött diplomáciai úton kicserélt, angol, magyar és japán
nyelvû „Vezetõi Engedély kategóriák/osztályok megfelel-
tetési táblázatának” megfelelõen, a másik állam illetékes
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hatóságai által kiállított Vezetõi Engedéllyel vezethetõ jár-
mû-kategóriákat a saját államuk jogszabályai szerinti
egyenértékû jármû-kategóriáknak tekintik, és kiállítják a
jelen megállapodás rendelkezései szerint egyenértékû Ve-
zetõi Engedélyt. Mindkét Kormány diplomáciai úton hala-
déktalanul tájékoztatja a másik Kormányt a fent említett
Táblázatot érintõ jogszabályai bármely változásáról.

4. Mindkét állam illetékes hatóságai kérhetik az adott
állam Vezetõi Engedélyéért folyamodó személytõl, hogy a
másik állam illetékes hatóságai által kiállított eredeti Ve-
zetõi Engedélyét nyújtsa be, és csatolja annak hitelesített
fordítását. Mindkét állam illetékes hatóságai elfogadják a
másik állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által ki-
állított hitelesített másolatokat.

5. Mindkét Kormány kérheti az eredetiség megerõsíté-
sét a másik Kormánytól, abban az esetben, ha az egyik ál-
lam illetékes hatóságainak kétsége támad a másik állam il-
letékes hatóságai által kiállított Vezetõi Engedély eredeti-
ségét illetõen.

6. Mindkét Kormány a másik Kormány kérésére tájé-
koztatást nyújt az elõbbi Kormány állama által kiadott Ve-
zetõi Engedély alaki kellékeirõl, Vezetõi Engedélyének
másik állam által kiadott Vezetõi Engedélynek való meg-
felelésérõl, és a Vezetõi Engedélyei rendszerérõl.

7. A jelen megállapodás rendelkezései nem mentesítik a
Vezetõi Engedély iránt folyamodó személyt az olyan eljá-
rások alól, mint az okmányok benyújtása, beleértve az
egészségi alkalmasságról szóló igazolást, és a díjak megfi-
zetése, melyeket az adott ország jogszabályai szerinti köz-
igazgatási eljárás megkövetelhet.

8. Jelen megállapodás nem érinti a mindkét állam jog-
szabályaiban meghatározott, életkorral, illetve fizikai
vagy mentális egészségügyi követelményekkel kapcsola-
tos feltételeket.

9. A Vezetõi Engedély jelen megállapodás alapján tör-
ténõ kicserélését követõen a Magyar Köztársaság illetékes
hatóságai a japán Vezetõi Engedélyt Japán magyarországi
Nagykövetsége részére továbbíthatják.

10. A jelen megállapodás nem érinti az 1949. évi Közúti
Közlekedési Egyezmény alapján mindkét államot, illetve
az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény alap-
ján a Magyar Köztársaságot megilletõ jogokat, illetve ter-
helõ kötelezettségeket.

11. A jelen megállapodást mindkét államban a hatályos
jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

12. Mindkét Kormány a másik Kormánynak írásban
megküldött értesítésben 30 napos határidõvel felmondhat-
ja a jelen megállapodást.

Van szerencsém továbbá javasolni, hogy jelen Jegyzék
és Nagyméltóságod Válaszjegyzéke, amely a Magyar
Köztársaság Kormánya nevében megerõsíti a fent leírta-
kat, a két Kormány között képezzen megállapodást, amely
a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások megtör-
téntérõl szóló, diplomáciai úton megküldött késõbbi írás-
beli értesítés keltét követõ harmincadik napon lép ha-
tályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezú-
ton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.”

Van szerencsém továbbá a Magyar Köztársaság Kormá-
nyának nevében tájékoztatást adni Nagyméltóságodnak
arról, hogy Nagyméltóságod Jegyzékében javasolt megál-
lapodás elfogadható a Magyar Köztársaság Kormánya szá-
mára, és megerõsíteni azt, hogy Nagyméltóságod Jegyzé-
ke és jelen Válaszjegyzék a két Kormány között megálla-
podást képez, amely a hatálybalépéshez szükséges belsõ
jogi eljárások megtörténtérõl szóló, diplomáciai úton meg-
küldött késõbbi írásbeli értesítés keltét követõ harminca-
dik napon lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezú-
ton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.”

4. §

(1) E rendelet – a 2–3. § kivételével – a kihirdetését kö-
vetõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás záró rendelkezé-
sében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) E rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját
a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Ma-
gyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határo-
zatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl az igazságügyi és rendészeti miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelethez

(A Japán Félnek az aláírás alkalmával átadott külügyminiszteri tájékoztató levél)

„H. E. Mr. Masahiko Koumura

Minister for Foreign Affairs
Japan
Tokyo

Excellency,

With reference to the recently concluded arrangement between the Government of Hungary and the Government of
Japan concerning the procedures for the competent authorities of one country to issue a driving permit holding a valid
driving permit issued by the competent authorities of the other country let me take the opportunity to point out two
important details that relate to the use of driving permits in European Union member states other that the one that
concluded arrangements in that subject with third countries.

These rules are included to the Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December
2006 on driving permits reads as follows:

„Where a Member State exchanges a driving permit issued by a third country for a Community model driving permit,
such exchange shall be recorded on the Community model driving permit as shall any subsequent renewal or
replacement.

Such an exchange may occur only if the permit issued by the third country has been surrendered to the competent
authorities of the Member State making the exchange. If the holder of this permit transfers his normal residence to
another Member State, the latter need not apply the principle of mutual recognition set out in Article 2.”

I would like – again – to take this opportunity to express the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,
Dr. Kinga Göncz

(A Japán Félnek az aláírás alkalmával átadott külügyminiszteri tájékoztató levél)

Masahiko Koumura Úr

Külügyminiszter
Japan
Tokyo

Nagyméltóságú Uram,

Hivatkozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti megállapodásra az egyik állam illetékes
hatóságai által olyan vezetõi engedélyek kiadását szabályozó eljárásról, melyeket az egyik állam illetékes hatóságai a
másik állam illetékes hatóságai által kiadott érvényes vezetõi engedély alapján állítanak ki, megragadom az alkalmat,
hogy felhívjam a figyelmét két fontos tényre a vezetõi engedélyek az Európai Unió attól a tagállamtól különbözõ tagálla-
mának területén történõ használatával kapcsolatban, mely a harmadik államokkal tárgybeli megállapodást kötött.

A rendelkezések szövege, melyet az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK számú, a vezetõi engedélyekrõl
szóló, 2006. december 20. napján kelt irányelve tartalmaz, a következõ:

„Ha egy tagállam egy harmadik ország által kiállított vezetõi engedélyt a közösségi minta szerinti vezetõi engedélyre
lecserél, akkor a cserét a közösségi minta szerinti vezetõi engedélyen fel kell tüntetni, csakúgy mint a késõbbi megújítást
vagy pótlást.

Ilyen cserére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a harmadik ország által kiállított engedélyt a cserét végzõ tagállam
illetékes hatóságánál benyújtották. Amennyiben az ilyen engedély jogosultja szokásos tartózkodási helyét egy másik
tagállamba helyezi át, ez utóbbinak nem kell alkalmaznia a 2. cikkben meghatározott kölcsönös elismerés elvét.”

Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy õszinte nagyrabecsülésemrõl biztosítsam.

Tisztelettel:

Dr. Göncz Kinga”



A Kormány
78/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl,

valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl
és üzemeltetésérõl

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. §-a (7) bekezdésének b) és k) pontjaiban, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az Alkotmány
35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva – a Kormány a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a természetes fürdõvizekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály sze-
rinti medencés közfürdõre, a gyógyfürdõre, valamint olyan
mesterségesen létesített vízterekre, amelyek nincsenek össze-
köttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizekkel.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) természetes fürdõvíz: a felszíni vizek minden olyan

eleme, amelyek használatát az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistér-
ségi intézete (a továbbiakban: kistérségi intézet) fürdési
célra engedélyezte (a továbbiakban: fürdõvíz), és amelyre
nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma;

b) természetes fürdõhely: fürdési célra engedélyezett
víz és a hozzá tartozó vízparti terület (a továbbiakban: für-
dõhely);

c) fürdõhely üzemeltetõje: a fürdõhely tulajdonosa
vagy akire a tulajdonos az e rendeletben meghatározott
kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átru-
házta;

d) védõterület: a fürdõhely területét övezõ, a víz minõ-
ségének megóvása érdekében meghatározott szárazföldi
terület és vízfelszín;

e) fürdési idény:
ea) a kistérségi intézet határozatában megállapított, az

év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggõ
idõszak, amikor napi átlagban legalább 100 fõ fürdõzõre
lehet számítani, vagy

eb) üzemeltetett fürdõhely esetében az átlagos napi für-
dõzõszámra tekintet nélkül a fürdõhely üzemeltetõje által

kérelmezett és a kistérségi intézet határozatában megálla-
pított idõszak;

f) szennyezés: az 1. melléklet „A” oszlopában meghatá-
rozott mikrobiológiai szennyezõ anyag vagy más olyan
élõlény vagy hulladék jelenléte, amely kihat a fürdõvizek
minõségére és veszélyezteti a fürdõzõk egészségét;

g) rövid távú szennyezés: az 1. melléklet „A” oszlopá-
ban meghatározott mikrobiológiai szennyezés, amelynek
egyértelmûen azonosítható okai vannak és amely a fürdõ-
víz minõségét a szennyezés bekövetkeztétõl számított leg-
feljebb 72 óránál tovább nem befolyásolja, valamint
amelynek az elõrejelzésére és kezelésére a 2. mellékletben
meghatározott eljárások vonatkoznak;

h) rendkívüli helyzet: olyan ritkán elõforduló esemény
vagy események kombinációja, amelyek az adott helyen
károsan hatnak ki a fürdõvíz minõségére;

i) fürdõvízprofil: a fürdõvíz olyan jellemzése, amely a
fürdõvízzel kapcsolatos egészségkárosító hatást elõidéz-
hetõ szennyezési forrásokra és szennyezési okokra, vala-
mint ezek értékelésére terjed ki;

j) fürdõvíz-minõségi adatsor: az 1. mellékletnek és a
6. mellékletnek megfelelõen beszerzett adatok;

k) a fürdõvíz-minõség értékelése: a fürdõvizek minõsé-
gének a 2. mellékletben meghatározott értékelési eljárás
útján történõ kiértékelése;

l) cianobaktérium burjánzás: a cianobaktériumok víz-
virágzása vízszínezõdés vagy hab formájában való felsza-
porodása;

m) makrofiton: magasabbrendû vízinövények;
n) fitoplankton: vízben lebegõ alacsonyrendû növényi

szervezetek összessége.

A fürdõvíz használatának engedélyezése

3. §

(1) Ha a kistérségi intézet illetékességi területéhez tarto-
zó felszíni vizekben a fürdõzõk számának napi átlaga leg-
alább 8 egybefüggõ naptári héten várhatóan meghaladja
a 100 fõt, valamint megvannak a fürdõzés e rendelet sze-
rint szükséges közegészségügyi követelményei, a kistér-
ségi intézet – hivatalból indított eljárásban – minden év
május 1. napjáig határozatban

a) dönt a fürdõvíz fürdési célú használatának (a továb-
biakban: fürdõvíz használat) engedélyezésérõl,

b) megjelöli a fürdési idény tartamát,
c) meghatározza a fürdõvíz minõségének ellenõrzését

szolgáló mintavételeknek a 7. § (2) bekezdése alapján
kialakított ütemtervét,

d) kijelöli a 3. melléklet szerinti védõterületet.

(2) Ha a fürdõzésnek az e rendelet szerint szükséges
közegészségügyi követelményei hiányoznak, a kistérségi
intézet határozatban elrendeli a fürdõzés tartós tilalmát,
amely egy teljes fürdési idény idõtartamára érvényes.
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(3) Az engedélyezett fürdõvízben a fürdõvizek minõsé-
gének ellenõrzésére szolgáló mintavételi ütemtervet a kis-
térségi intézet akkor is meghatározza, ha a vízminõséggel
összefüggésben tartós fürdési tilalmat megállapító határo-
zatot hoz.

(4) Ha az idõjárás vagy egyéb, elõre nem látható termé-
szeti körülmény vagy esemény (különösen árvíz, föld-
rengés vagy földcsuszamlás) miatt az (1) bekezdés
a)–d) pontjaiban foglaltak megítélését nem teszi lehetõvé,
a határozathozatal legfeljebb 30 nappal elhalasztható.

(5) A kijelölt védõterület határait jól látható figyelmez-
tetõ táblákkal kell megjelölni és ott a külön jogszabályban
meghatározott korlátozásokat be kell tartani.

(6) Folyóvizeknél – a fürdõhely folyásirány szerinti fel-
sõ határa feletti szakaszán, a fürdési idényben elõforduló
legkisebb vízhozam mellett – a 3. mellékletben foglalt
ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságokat indokolt eset-
ben a kistérségi intézet szakhatósági hozzájárulásával az
illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség kedvezõ vagy kedvezõtlen vízminõség-vizs-
gálati adatsor alapján módosíthatja.

(7) A fürdõvíz használatának engedélyezési eljárásában
szakhatóságként közremûködik a fürdõvíz helye szerint
illetékes

a) rendõrkapitányság, a dunai, a tiszai, valamint a bala-
toni fürdõhelyek esetében az illetékes vízrendészeti rend-
õrkapitányság,

b) hajózási hatóság vízi utat érintõ vagy közlekedésre
is használt vízterület esetén,

c) Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Fõcsoportfõnöksége
dunai és tiszai fürdõhely esetén,

d) megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapesten
a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság,

e) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség.

A fürdõhely kijelölése

4. §

(1) A vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kistér-
ségi intézet fürdõhely kijelölési eljárást folytat le, melynek
keretében határozatban dönt az üzemeltetni kívánt fürdõ-
hely kijelölésérõl és a 3. § (1) bekezdésének b)–d) pontjai-
ban foglaltakról. A kérelmet a fürdõhely üzemeltetésének
tervezett megindítása elõtt legalább 30 nappal kell benyúj-
tani a kistérségi intézetnek. A határozathozatal legfeljebb
30 nappal elhalasztható a 3. § (4) bekezdésének figye-
lembevételével.

(2) A fürdõhely kijelölésének nem szükséges feltétele a
napi átlagban legalább 100 fõ fürdõzõszám várható telje-
sülése bármely fürdésre kedvezõ idõszakban.

(3) A fürdõhely kijelölési eljárásban szakhatóságként
közremûködnek a 3. § (7) bekezdésében megjelölt ható-
ságok.

(4) A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, álló-
vízen visszavonásig érvényes.

(5) A tartós fürdési tilalom elrendeléséhez a 3. §
(2)–(3) bekezdésében foglaltak megfelelõen irányadók.

A fürdõvíz használata engedélyezésének,
illetve a fürdõhely kijelölésének eljárási szabályai

5. §

(1) A fürdõhely kijelölését megelõzõen a kistérségi inté-
zet helyszíni szemlét tart a 3. § (7) bekezdésében megjelölt
szakhatóságok, a fürdõhely fekvése szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) és
a fürdõhely kijelölését kérelmezõ részvételével. A fürdõ-
víz használatának engedélyezését megelõzõen a kistérségi
intézet helyszíni szemlét tart a 3. § (7) bekezdésében meg-
jelölt szakhatóságok és a fürdõvíz fekvése szerint illetékes
jegyzõ részvételével.

(2) A helyszíni szemle során vizsgálni kell a fürdõvíz és
a hozzá tartozó terület alkalmasságát, beleértve a fürdõvíz
korábbi minõsítések szerinti, illetve új fürdõvíz esetén leg-
alább a 9. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti minõségét,
és annak megfelelõsége esetén meg kell állapítani

a) a fürdõvíz, illetve fürdõhely határait, valamint a
megjelölésükre szolgáló eszközök számát és elhelyezésük
módját,

b) a minõségellenõrzés céljára szolgáló, a 7. § (4) be-
kezdéssel összhangban levõ mintavételi pontot,

c) a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát,
d) azt a vízállástartományt, amelynél a fürdõhely üze-

meltethetõ.

(3) A kistérségi intézet a fürdõvíz használatát akkor
engedélyezi, illetve a fürdõhelyet akkor jelöli ki, ha a für-
dõvíz minõsége – a 9. §-ban foglaltak szerint – legalább
„tûrhetõ”. Fürdõhely kijelöléséhez a kistérségi intézet
akkor járul hozzá, ha ezen túlmenõen a fürdõhely az üze-
meltetésre vonatkozó közegészségügyi elõírásoknak meg-
felel. A fürdõhelyek üzemeltetésére vonatkozó részletes
szabályokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A fürdõhely üzemeltetõje a 4. § (1) bekezdése sze-
rinti kérelemmel egyidejûleg benyújtja a 7. melléklet alap-
ján elkészített üzemeltetési szabályzatot. Az üzemeltetési
szabályzatnak a fürdõhely szakszerû és biztonságos üze-
meltetésével kapcsolatos részletes mûszaki, technológiai,
biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi
elõírásokat kell tartalmaznia.

(5) A védõterületen az ott keletkezett szennyvizet kizá-
rólag közcsatornára kötött vagy zárt rendszerû szennyvíz-
gyûjtõben szabad elhelyezni.
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(6) A védõterületen elõforduló szennyezõdés vagy
annak veszélye esetén az üzemeltetõ haladéktalanul beje-
lentést tesz a területileg illetékes környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi hatóságnál, amely errõl haladék-
talanul tájékoztatja a kistérségi intézetet.

(7) A fürdõvíz, illetve a fürdõhely megjelölésére szol-
gáló eszközök leírását a 4. melléklet tartalmazza.

Fürdõvízprofil

6. §

(1) Az ÁNTSZ regionális intézete (a továbbiakban: re-
gionális intézet) – hivatalból indított eljárásban – minden
fürdõvíz profilját határozatban megállapítja az 5. mellék-
letben foglalt elõírásoknak megfelelõen. A fürdõvízprofil
megállapításának eljárásában szakhatóságként közremû-
ködik a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség. Egy fürdõvízprofil vonatkozhat egy vagy
több összefüggõ fürdõvízre.

(2) A fürdõvízprofilokat az 5. mellékletben elõírtaknak
megfelelõen rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni
kell.

(3) A fürdõvízprofilok elkészítése, felülvizsgálata és
frissítése során fel kell használni az adott felszíni vízre
vonatkozó, egyéb jogszabályok rendelkezései szerint vég-
zett ellenõrzések és értékelések e jogszabály teljesítése
szempontjából érdemi adatait is.

Mintavétel és laboratóriumi vizsgálat

7. §

(1) A fürdõvíz minõségellenõrzését szolgáló mintavé-
teli ütemtervhez tartozó mintavételek és laboratóriumi
vizsgálatok elvégzésérõl a kistérségi intézet gondoskodik,
üzemeltetett fürdõhely esetében errõl – a (7) bekezdésben
foglalt eltéréssel – a fürdõhely üzemeltetõje saját költsé-
gére gondoskodik.

(2) A fürdõvíz mintavételeket a kistérségi intézet által a
3. § (1) bekezdése és 4. § (1) bekezdése szerint meghatáro-
zott minõségellenõrzési ütemterv szerint kell elvégezni.
Az egyes mintavételeket legkésõbb az ütemtervben meg-
határozott idõpontot követõ 4 napon belül kell elvégezni.
Az elsõ mintavételre legfeljebb 3 héttel a fürdési idény
kezdete elõtt sort kell keríteni, majd további legalább
3 mintát kell venni a fürdési idény folyamán azzal, hogy az
egyes mintavételek között nem telhet el egy hónapnál
hosszabb idõ.

(3) Olyan fürdõvíz esetében, amelynél a fürdési idény
nem hosszabb 8 hétnél, elegendõ összesen 3 mintát venni.

(4) A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forga-
lom helyén vagy a 6. § szerinti fürdõvízprofil alapján vár-
ható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább
1 méteres vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 cm-rel kell
venni. A minták vizsgálatának legalább az 1. mellékletben
megjelölt 1. és 2. paraméterekre kell kiterjednie.

(5) A rövid távú szennyezések fennállása alatt vett min-
ták figyelmen kívül hagyhatók. Ilyen esetben további min-
tát kell venni annak megerõsítésére, hogy az esemény le-
zajlott. Ez a minta nem képezi részét a fürdõvíz minõségi
adatsorának. Ha a figyelmen kívül hagyott minta helyett
egy másikra van szükség, pótmintát kell venni 7 nappal a
rövid távú szennyezés befejezõdését követõen.

(6) Rendkívüli helyzet fennállása alatt a minõségellen-
õrzési ütemterv végrehajtása felfüggeszthetõ. A minõség-
ellenõrzési ütemterv végrehajtását a rendkívüli helyzet
megszûnését követõ legrövidebb idõn belül folytatni kell.
A rendkívüli helyzet miatt hiányzó minták pótlására, an-
nak megszûnését követõ legrövidebb idõn belül új mintát
kell venni.

(7) Az (5)–(6) bekezdések esetében az elõre lefektetett
minõségellenõrzési ütemterven kívül vett minták és para-
méterek vizsgálatáról a kistérségi intézet gondoskodik az
ÁNTSZ költségvetési kerete terhére.

8. §

(1) Az e rendelet szerinti minõség-ellenõrzés célját szol-
gáló akkreditált mintavétel helyszíni szemlével egybeköt-
ve történik, amelynek ki kell terjednie a kátránymaradék,
üveg, mûanyag, gumi vagy egyéb hulladék elõfordulásá-
nak, valamint fitoplanktonok és makrofiták burjánzásának
megállapítására is. A szemle eredményét a vizsgálati jegy-
zõkönyvben rögzíteni kell.

(2) Ha a korábbi tapasztalatok, vagy a fürdõvíz-profil
cianobaktérium burjánzás lehetõségét jelzi, a helyszíni
szemle kiterjed a cianobaktérium burjánzás helyszíni vizs-
gálatára is. A helyszíni szemle során a cianobaktérium
kockázat értékelését az 1. mellékletben megadottak szerint
kell elvégezni.

(3) Ha a helyszíni szemle alapján a cianobaktérium bur-
jánzással összefüggésben egészségügyi kockázat megálla-
pítható vagy valószínûsíthetõ, a kistérségi intézet hivatal-
ból – kijelölt fürdõhely esetében a fürdõhely üzemeltetõ-
jének bejelentésére – haladéktalanul intézkedik a további
a cianobaktérium burjánzással összefüggõ egészségügyi
kockázatot feltáró vizsgálatokra (fitoplankton analízis,
cianobaktérium sejtszám meghatározás, klorofill kimuta-
tás) irányuló mintavétel és vizsgálat megszervezése céljá-
ból. A mintát ilyen vizsgálatokra akkreditált laboratórium-
ba kell eljuttatni azzal, hogy a vizsgálatra legkésõbb
36 órán belül sor kerüljön.
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(4) Ha a (3) bekezdés szerint elrendelt vizsgálatok ered-
ménye a cianobaktérium burjánzással összefüggõ egész-
ségügyi kockázat megerõsítését (az 1. melléklet 3. és 4. pa-
raméterének a 2. melléklet szerinti értékelés alapján egy-
aránt kifogásolt vízminõséget) eredményezi, és a ciano-
baktérium fajösszetétele alapján a microcystin termelés
valószínûsíthetõ, a mintából el kell végeztetni a cianobak-
térium toxin analízis (1. melléklet 5. paraméter) vizsgála-
tát is.

(5) A fürdõvíz minõségére vonatkozó minták kezelése
és vizsgálata az 1. mellékletben megjelölt módszerekkel,
a 6. mellékletben megjelölt szabályok szerint történik.
Ezektõl eltérõ módszerek is alkalmazhatók, amennyiben
az így nyert eredmények egyenértékûek az 1. mellékletben
meghatározott módszerekkel, illetve a 6. mellékletben
megjelölt szabályok alkalmazásával kapott eredmények-
kel. Az eltérõ módszer alkalmazását az Országos Környe-
zetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéle-
ménye alapján az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
(a továbbiakban: OTH) engedélyezi és az engedélyt a hon-
lapján közzéteszi.

(6) Ha valamely helyszíni szemle vagy laboratóriumi
vizsgálat eredménye alapján a fürdõvíz jelentõs vagy tar-
tós minõségromlása vagy ennek lehetõsége megállapít-
ható, a kistérségi intézet kezdeményezi további vizsgálat
elvégzését.

Fürdõvízminõség értékelése és a fürdõvizek osztályozása

9. §

(1) A 7–8. § szerint elvégzett fürdõvíz vizsgálatok ered-
ményeit a kistérségi intézet minden fürdõvízre, minden
fürdési idényt követõen értékeli

a) a 2. mellékletben részletezett eljárással,
b) az 1. melléklet „A” oszlopa szerinti 1. és 2. paramé-

tereknek az aktuális, és a három megelõzõ fürdési idény
során elvégzett vizsgálatán alapuló fürdõvíz minõségi
adatsor felhasználásával.

(2) A fürdõvíz minõségének értékelése külön kitér a cia-
nobaktérium burjánzással összefüggõ egészségügyi koc-
kázatnak az utolsó fürdési idény során észlelt mértékére.

(3) A fürdõvizek minõségének értékeléséhez használt
adatsoroknak legalább 16 mintára, illetve a 7. § (3) bekez-
dése szerinti fürdõvizek esetében legalább 12 mintára kell
kiterjedniük.

(4) Négynél kevesebb fürdési idény vizsgálati adatsorá-
val is elfogadható olyan fürdõvíz minõségének értékelése,
amelyre a (3) bekezdés követelménye teljesül vagy, ha a
fürdési idény nem haladja meg a 8 hetet, és legalább 8 min-
tára kiterjedõ adatsor áll rendelkezésre, amennyiben:

a) a fürdõvizet újonnan azonosították, vagy
b) olyan változások következtek be, amelyek valószí-

nûsíthetõen befolyásolják a fürdõvíz 2. melléklet szerinti

osztályba sorolását, ez esetben az értékelést csak a változá-
sokat követõen vett mintákra vonatkozó fürdõvíz-minõ-
ségi adatsorokból kell elvégezni.

(5) A fürdõvizeket minõségüknek megfelelõen – az
(1)–(4) bekezdések szerinti értékelés eredményeként – a
kistérségi intézet az alábbi osztályokba sorolja be:

a) kifogásolt,
b) tûrhetõ,
c) jó,
d) kiváló.

(6) Ha a 8. § (2) bekezdésében elõírtak alapján nem
merült fel az emelkedett cianobaktérium burjánzással
összefüggõ egészségügyi kockázat, a fürdõvíz ebbõl a
szempontból kiváló minõsítést kap. Egyéb esetben a koc-
kázat értékelésének alapját az 1. melléklet 3. paraméter
értékeinek a táblázatban megadott határértékekhez viszo-
nyított nagysága képezi.

(7) A kistérségi intézet a vízminõségi értékelés alapján
a) a fürdõvizeket hivatalból, illetve a kijelölt fürdõhe-

lyeket az üzemeltetõ kérelmére feloszthatja, vagy
b) az egymással szomszédos, összefüggõ fürdõvizeket

hivatalból, illetve az egymással szomszédos, összefüggõ
kijelölt fürdõhelyeket az üzemeltetõ kérelmére összevon-
hatja, ha

ba) az (5) bekezdés szerinti értékelésük az azt megelõ-
zõ 4 évben azonos eredményre vezetett, és

bb) a fürdõvízprofiljuk közös kockázati tényezõket
vagy azok közös hiányát mutatja.

10. §

(1) A 9. § (1) bekezdése szerinti értékelés alapján a
„kifogásolt” osztályba tartozó fürdõvíz esetében, az ilyen
osztályozást követõ elsõ fürdési idénytõl kezdõdõen a kis-
térségi intézet az alábbi minõség-felügyeleti intézkedése-
ket foganatosítja:

a) tájékoztatja a fürdõhely üzemeltetõjét és egyértelmû
jelzésekkel felhívja a nyilvánosság figyelmét a fürdõzés
fokozott kockázatára,

b) a jegyzõ és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség bevonásával meghatározza a
„tûrhetõ” minõségi állapot elérésének sikertelenségére
vezetõ okokat,

c) meghozza a hatáskörébe tartozó, a szennyezés okai-
nak megelõzését, csökkentését vagy megszüntetését célzó
intézkedéseket,

d) a fürdõvízprofil alapján a 11. § szerint tájékoztatja a
nyilvánosságot a környezetszennyezés okairól és a meg-
hozott intézkedésekrõl.

(2) Azonnal sort kell keríteni az (1) bekezdésben felso-
rolt intézkedésekre, ha a regionális vagy a kistérségi inté-
zet olyan rendkívüli eseményrõl szerez tudomást, amely a
fürdõzõk egészségét ténylegesen vagy várhatóan veszé-
lyezteti.
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(3) A kistérségi intézet a fürdõhely üzemeltetõjét és a
nyilvánosságot – a 11. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatá-
son túl – közérthetõ módon tájékoztatja az emelkedett cia-
nobaktérium burjánzással összefüggõ egészségügyi koc-
kázatra utaló vizsgálati eredményekrõl és a kockázattal
kapcsolatban javasolt intézkedésekrõl, különös tekintettel
a cianobaktériumra különösen érzékeny személyek aján-
lott magatartására.

(4) A 9. § (1) bekezdése szerinti értékelés alapján több
évre visszamenõleg a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdõ-
vízre legkésõbb az elsõ ilyen besorolást követõ öt év eltel-
tével állandó fürdési tilalmat kell bevezetni. Az állandó
fürdési tilalom az ötéves idõszak letelte elõtt is bevezet-
hetõ, ha nem biztosítható a legalább „tûrhetõ” vízminõség
vagy annak költségei aránytalanul nagyok.

(5) A kistérségi intézet határozatban dönt a fürdõzés
(4) bekezdés szerinti állandó tilalmáról.

(6) Ha – a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül
hagyható mintákat kivéve – bármely fürdõvízmintában

a) a fekális enterococcusok száma meghaladja az
500/100 ml-t, vagy

b) az Escherichia coli száma meghaladja az
1500/100 ml-t, vagy

c) az 1. melléklet 3–5. paramétereinek értékei egyaránt
meghaladják a tûrhetõ vízminõségre elõírt határértékeket,
a kistérségi intézet a fürdõhely üzemeltetésének szünetel-
tetését haladéktalanul elrendeli.

(7) A (6) bekezdésben foglalt intézkedés irányadó akkor
is, ha a fürdõhely üzemeltetése nem felel meg az e rende-
letben foglalt feltételeknek.

(8) A vízminõség helyreállításához szükséges intézke-
dések eredménytelensége esetén a kistérségi intézet a für-
dõvíz-használati engedélyt visszavonja.

(9) A fürdõhely üzemeltetésének a 9. § (1) bekezdése
szerinti értékelésen alapuló, vízminõségi okokból elren-
delt tilalmát csak akkor lehet feloldani, illetve új fürdõhe-
lyen a fürdõzést csak akkor lehet engedélyezni, ha két egy-
mást követõ vizsgálat legfeljebb 330/100 ml fekális ente-
rococcus-számot és 900/100 ml Escherichia coli számot
eredményez, illetve, ha az emelkedett cianobaktérium
kockázatnak a 8. § (2) bekezdése vagy (3) bekezdése sze-
rinti vizsgálattal megállapítható jelei nem állnak fenn.

(10) A 9. § (1) bekezdése szerinti értékelésen alapuló,
vízminõségi okokból elrendelt fürdési tilalom feloldásá-
hoz szükséges vizsgálatok – amennyiben a minõségellen-
õrzési ütemtervben meghatározottól eltérõ idõpontban vett
mintákból történnek – nem képezik részét a fürdõvízminõ-
ség értékelésére szolgáló adatsornak.

Nyilvánosság tájékoztatása

11. §

(1) A helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményét az
azokat végzõ laboratórium haladéktalanul, de legkésõbb a

vizsgálatok befejezését követõ 24 órán belül – a hét utolsó
munkanapján kapott eredményeket a következõ hét elsõ
munkanapján – megküldi a fürdõhely üzemeltetõjének, a
kistérségi és regionális intézetnek, valamint az OKI-nak
értékelés és a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

(2) A fürdõvíz minõségére vonatkozó adatok közérde-
kûek. A nyilvánosság fürdõvizekkel kapcsolatos tájékoz-
tatását a (3)–(9) bekezdések alapján kell biztosítani. A víz
minõségérõl és annak az egészségre gyakorolt hatásáról
– kérelemre – a kistérségi, illetve a regionális intézet felvi-
lágosítást ad.

(3) A kistérségi intézet elrendeli a fürdési tilalom alá esõ
fürdõvizek fürdést tiltó táblával történõ megjelölését.

(4) A jegyzõ a helyben szokásos módon minden évben
tájékoztatja a lakosságot

a) az engedélyezett fürdõvizekrõl,
b) a kijelölt fürdõhelyekrõl,
c) a fürdési tilalom elrendelésérõl,
d) a fürdési tilalom feloldásáról.

(5) A fürdést tiltó tábla elhelyezésérõl, karbantartásáról
és eltávolításáról engedélyezett fürdõvíz esetében a kistér-
ségi intézet gondoskodik, kijelölt fürdõhely esetében az
üzemeltetõ, ennek elmulasztása esetén a kistérségi intézet
– az üzemeltetõ költségére – intézkedik.

(6) A fürdõhely üzemeltetõje a 3. mellékletben foglaltak
szerint köteles a védõterület határait megjelölni.

(7) Minden fürdõvízre vonatkozóan évente a fürdési
idény teljes idõtartama alatt, illetve az információ aktuali-
tásának megfelelõ idõben a fürdõvizek 300 méteres körze-
tén belül, a fürdõzõk számára jól megközelíthetõ és látható
módon, engedélyezett fürdõvíz esetében a kistérségi inté-
zet, kijelölt fürdõhely esetében az üzemeltetõ hozzáférhe-
tõvé teszi:

a) a fürdõvíz aktuálisan érvényes osztályba sorolását,
b) az esetleges fürdõzési tilalmat világos és egyszerû

jelzés vagy jelkép segítségével,
c) a fürdõvíz általános, mûszaki szakkifejezésektõl

mentes leírását az 5. melléklet szerint elkészített fürdõvíz-
profil alapján,

d) a rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetében
da) tájékoztatást arról, hogy a fürdõvíz rövid távú

szennyezésnek van kitéve,
db) azon napok számának megjelölését, amelyeken az

elõzõ fürdési idény alatt, a rövid távú szennyezés miatt
a fürdõzés meg volt tiltva,

dc) az ilyen szennyezés valószínûsíthetõ vagy tényle-
gesen bekövetkezésére vonatkozó figyelmeztetést,

e) rendkívüli helyzet elõfordulása esetén tájékoztatást
annak jellegérõl és várható idõtartamáról,

f) a fürdõzés megtiltása esetén a fürdõzõk errõl szóló
tájékoztatását az indokok megjelölésével,

g) állandó fürdõzési tilalom bevezetése esetén annak
szerepeltetését, hogy az érintett terület többé nem minõsül
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fürdõvíznek, a visszaminõsítés indokainak megjelölé-
sével,

h) a fürdõvízzel kapcsolatos teljes körû információ
hozzáférésének módját (pl. honlap megjelölése).

(8) A (7) bekezdés a)–g) pontjaiban foglalt információt
az üzemeltetõ kérésére a 13. §-ban megjelölt Bizottság az
üzemeltetõ rendelkezésére bocsátja.

(9) A regionális intézet illetékességi területérõl a megfe-
lelõ helyi, illetve országos médiában, valamint a honlapján
– indokolt esetben több nyelven is – minden évben közzé-
teszi:

a) a fürdõvizek listáját legkésõbb május 31-éig,
b) minden egyes fürdõvíz osztályozását és fürdõ-

víz-profilját, ideértve az utolsó osztályozást követõen vég-
zett minõségellenõrzés eredményeit,

c) a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdõvizek esetén a
szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdõzõk
szennyezéssel összefüggõ egészségügyi kockázatának
megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására
tett – a 10. § (1) bekezdésében foglalt – intézkedéseket,

d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetén
általános tájékoztatást

da) azokról a körülményekrõl, amelyek feltehetõleg rö-
vid távú szennyezéshez vezetnek,

db) a szennyezés elõfordulásának valószínûségérõl és
valószínûsíthetõ idõtartamáról,

dc) a szennyezés okairól,
dd) a fürdõzõk szennyezéssel összefüggõ egészségügyi

kockázatának megakadályozására tett intézkedésekrõl,
de) a szennyezés okainak elhárítására tett intézkedé-

sekrõl.

(10) A regionális intézet a (9) bekezdés b)–d) pontjai-
ban foglalt információt legkésõbb minden év november
15-éig tesz közzé.

(11) Az OTH minden fürdési idény kezdete elõtt leg-
késõbb május 31-ig az ÁNTSZ honlapján közzéteszi az
engedélyezett fürdõvizek és fürdõhelyek, valamint a tartós
fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek, illetve fürdõhelyek lis-
táját.

Fürdõvízminõség felügyelet

12. §

(1) A fürdõvízminõség felügyelet a fürdõvizekkel kap-
csolatos alábbi intézkedések összessége:

a) a fürdõvízprofilok elkészítése és karbantartása,
b) minõségellenõrzési ütemterv készítése,
c) a fürdõvizek minõségének ellenõrzése,
d) a fürdõvíz-minõségi adatok gyûjtése, továbbítása és

kezelése,
e) a fürdõvizek minõségének értékelése,
f) a fürdõvizek osztályozása,

g) azon szennyezõ források meghatározása és értékelé-
se, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a fürdõvizeket
és veszélyeztethetik a fürdõzõk egészségét,

h) a nyilvánosság tájékoztatása,
i) a fürdõzõk szennyezésnek való kitettségének meg-

elõzését szolgáló lépések megtétele,
j) a szennyezés kockázatának csökkentését szolgáló te-

vékenység.

(2) A fürdõvízminõség felügyelettel kapcsolatos felada-
tok végrehajtásáért az országos tisztifõorvos felel.

(3) Az országos tisztifõorvost az (1) bekezdés szerinti
feladatainak végrehajtásában a Népegészségügyi Tárca-
közi Bizottság Víz- és Egészség Szakbizottsága (a továb-
biakban: Szakbizottság) támogatja.

(4) A Szakbizottság:
a) rendszeresen értékeli a fürdõvíz biztonsági hely-

zetet,
b) javaslatot tesz a fürdõvíz biztonság megõrzéséhez,

illetve helyreállításához szükséges teendõkre,
c) szakmai ajánlásokat dolgoz ki annak érdekében,

hogy a 2015. évi fürdési idény végéig az összes magyar-
országi fürdõvíz elérje legalább a „tûrhetõ” minõsítést és
a lehetõségek szerinti mértékben nõjön a „jó” és „kiváló”
osztályba tartozó fürdõvizek aránya.

(5) A határon átnyúló hatások által érintett fürdõvizek
minõségének ellenõrzése az érintett tagállamok, illetve az
Európai Unió tagjai közé nem tartozó szomszédos államok
közös felügyeletével történik.

(6) A Szakbizottság kidolgozza a nyilvánosság fürdõ-
vízminõség-felügyeleti feladatok végrehajtásába történõ
bevonására vonatkozó szakmai ajánlását, különös tekin-
tettel:

a) a nyilvánosság által megfogalmazott észrevételek,
javaslatok vagy panaszok fogadásának, nyilvántartásának
és megválaszolásának rendjére,

b) az a) pont szerinti információ elemzésének és hasz-
nosításának módjára,

c) az a) pontban foglaltak megválaszolásának formai és
tartalmi követelményeire (beleértve ezek határidejét is).

(7) A Szakbizottság kidolgozza a cianobaktérium koc-
kázat esetén javasolt tevékenységekre, illetve intézkedé-
sekre vonatkozó szakmai ajánlásait.

(8) A Szakbizottság szakmai ajánlásait és közérdekû
tájékoztatásait közzéteszi az ÁNTSZ honlapján.

13. §

(1) A fürdõvizek és fürdõhelyek minõségfelügyeleti fel-
adatainak a regionális intézetek illetékességi területeinek
megfelelõ szinten történõ végrehajtásáról a regionális tisz-
tifõorvos gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatának végrehajtásá-
ban a regionális tisztifõorvost ad hoc regionális fürdõ-
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víz-minõségügyi bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
támogatja. A Bizottságot a regionális tisztifõorvos hívja
össze és vezeti. Tagjai a területileg illetékes Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség és
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatói, illet-
ve az általuk kijelölt szakértõ.

(3) A regionális tisztifõorvos a tárgyalt ügyektõl füg-
gõen tanácskozási joggal a megyei önkormányzat, a rend-
õrség, a vízrendészet és a Regionális Idegenforgalmi
Bizottság egy-egy képviselõjét és további résztvevõket
hívhat meg a bizottság ülésére.

14. §

(1) A kistérségi intézet minden fürdési idény kezdete
elõtt, de legkésõbb május 10-éig tájékoztatja a regionális
intézetet és az országos tisztifõorvost

a) az illetékességi területükhöz tartozó
aa) engedélyezett fürdõvizek,
ab) a kijelölt fürdõhelyek,
ac) tartós fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek

listájáról,
b) minden egyes fürdõhelyre magállapított fürdési

idény elsõ és utolsó napjáról,
c) minden egyes fürdõvíz mintavételi ütemtervérõl,
d) a fürdõvíz mintavételre és vízminõség vizsgálatra

szerzõdött laboratóriumok listájáról,
e) a rövid távú szennyezés kockázatának kitett fürdõ-

helyek listájáról.

(2) A kistérségi intézet a fürdési idény folyamán gon-
doskodik arról, hogy

a) a fürdõvíz jelentõs vagy tartós minõségromlására
vagy ennek lehetõségére, különösen a fürdõzõk egészségi
kockázatának növekedésével kapcsolatos bármely rend-
kívüli helyzetre vonatkozó információ az errõl való tudo-
másszerzést követõ 3 órán belül,

b) a 7. § (5) bekezdése szerinti rövid távú szennyezés
miatt figyelmen kívül hagyható mintákról szükséges tájé-
koztatás, az erre vonatkozó döntést követõ 24 órán belül
a regionális intézetbe és az OKI-ba eljusson.

(3) A regionális intézet
a) a kistérségi intézettel, a fürdõvízhez tartozó partsza-

kasz tulajdonosaival és a területileg illetékes Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséggel,
valamint szükség esetén más szervezetekkel (pl. az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálattal) történt egyeztetés alapján,
a felmerülés esedékessége szerint, intézkedik a rövid távú
szennyezések elõrejelzésének megszervezése érdekében,

b) gondoskodik a figyelmen kívül hagyott minták pót-
lásáról,

c) a kistérségi intézettel együttmûködve meghozza a
fürdõvizek jelentõs vagy tartós minõségromlásával vagy
ennek lehetõségével, különösen a fürdõzõk egészségi koc-

kázatának növekedésével kapcsolatos bármely rendkívüli
helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseket,

d) biztosítja a rendkívüli helyszíni szemlék, mintavéte-
lek és vizsgálatok megszervezését és a kialakult helyzet
kezeléséhez szükséges egyéb intézmények és érdekelt
szervezetek tájékoztatását és bevonását,

e) kedvezõ vagy kedvezõtlen vízminõség-vizsgálati
adatsor alapján a területileg illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséggel történt
egyeztetést követõen felülvizsgálhatja a 3. mellékletben
megállapított védõtávolságokat.

Átmeneti és záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) A fürdõvízprofilokról elsõ alkalommal 2011. már-
cius 1-jéig kell határozatot hozni.

(3) Az e rendelet elõírásainak teljesítésével kapcsolatos
mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált
eljárás keretében 2009. március 24-ét követõen kizárólag
olyan laboratórium végezheti, amely az OKI által szerve-
zett jártassági körvizsgálatokban megfelelõ eredmények-
kel részt vett és teljesíti a 11. § (1) bekezdésében foglalta-
kat, valamint az OTH erre feljogosította. A feljogosítást
– kérelemre – az OTH adja ki. A feljogosított laborató-
riumok listáját az OTH honlapján közzéteszi. A feljogosí-
tás visszavonásig érvényes. Az e rendeletben foglalt elõ-
írások nem teljesítése esetén a visszavonást az engedélyes,
az OKI vagy az OTH kezdeményezheti.

(4) A 10. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatás tartal-
mi követelményeire a Szakbizottság ajánlást tesz közzé
a 2008. évi fürdési idény kezdetéig.

(5) A 11. § (7) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalom-
mal legkésõbb 2012. március 1-jéig kell hozzáférhetõvé
tenni.

(6) A 11. § (9) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalom-
mal legkésõbb a 2011. évi fürdési idényben kell közzé-
tenni.

(7) A 12. § (6) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalom-
mal legkésõbb 2010. március 1-jéig kell közzétenni.

(8) A Szakbizottság a 2008. évi fürdési idény kezdetéig
közzéteszi a cianobaktérium kockázat esetén javasolt tevé-
kenységekre, illetve intézkedésekre vonatkozó szakmai
ajánlásait.

(9) A 9. §-ban foglalt fürdõvíz-minõség értékelést elsõ
alkalommal legkorábban a 2011. évi fürdési idényt köve-
tõen, de legkésõbb a 2015. évi fürdési idény végéig kell
elvégezni.
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(10) A Szakbizottság az Országos Epidemiológiai Köz-
pont és az OKI javaslatainak figyelembevételével meg-
fogalmazott ajánlásai alapján az országos tisztifõorvos
elsõ alkalommal legkésõbb 2010. március 24-éig létrehoz-
za a fürdõvizek által okozott egészségi ártalmak és megbe-
tegedések országos elemzõ és reagáló rendszerét (surveil-
lance).

(11) Az OTH a 2008. évtõl kezdõdõen tájékoztatja az
Európai Bizottságot

a) minden fürdési idény kezdete elõtt a fürdõvízként
azonosított felszíni vizekrõl és az elõzõ évhez képest be-
következett változásokról, valamint azok okairól,

b) minden fürdési idényt követõen legkésõbb decem-
ber 31-éig

ba) minden egyes fürdõvíz minõségének értékelésérõl,
bb) a vízminõség felügyelet terén hozott jelentõsebb

intézkedésekrõl,
bc) a vízminõség ellenõrzési ütemterv felfüggesztésé-

rõl a felfüggesztés indokainak megjelölésével.

(12) Az OTH a 8. § (5) bekezdése szerint kiadott eltérési
engedélyekrõl a kiadást követõ 30 napon belül tájékoztatja
az Európai Bizottságot.

(13) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a természetes fürdõvizek minõségi követelményei-
rõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,

b) a természetes fürdõvizek minõségi követelményei-
rõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 273/2001. Korm. rendelet módosí-
tásáról szóló 161/2002. (VII. 17.) Korm. rendelet,

c) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgála-
táról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §
(1)–(3) bekezdései,

d) az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányren-
deletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm.
rendelet 31. § (2) bekezdésében „a természetes fürdõvizek
minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõ-
helyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 273/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésében az „és az
illetékes vízügyi igazgatósággal” ” szövegrész,

e) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat közremûködését, valamint az egyes hatósági engedé-
lyek kiadását érintõ jogszabályok módosításáról, valamint
egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezé-
sérõl szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a.

(14) Ez a rendelet a fürdõvizek minõségérõl és a
76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2006. február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A természetes fürdõvíz vízminõségi követelményei

A B C D E

Paraméter
Kiváló

minõség
Jó

minõség
Tûrhetõ
minõség

Elemzési
referencia-
módszerek

1. Fekális Enterococcus (100 ml-ben) 200* 400* 330** ISO 7899-1 vagy
ISO 7899-2

2. Escherichia coli (100 ml-ben) 500* 1000* 900** ISO 9308-3 vagy
ISO 9308-1

3. Klorofill-a (µg/l) cianobaktérium
dominancia esetén

10 25 50 MSZ ISO
10260:1993

4. Cianobaktérium sejtszám 20 000 sejt/ml 50 000 sejt/ml 100 000 sejt/ml MSZ EN
15204:2006

5. Microcystin LR ekvivalens toxin
tartalom

4 µg/l 10 µg/l 20 µg/l ISO 20179:2003

* 95-percentilis értékelés alapján. Lásd a 2. számú mellékletet.
** 90-percentilis értékelés alapján. Lásd a 2. számú mellékletet.

A cianobaktérium kockázat értékelésre szolgáló jelek ill. vizsgálati módszerek

Átlátszóság csökkenése: az MSZ 12750-4:1971, 1.2 pont szerint értékelve;
a szokásostól eltérõ szín észlelése;
zöld színû hab megjelenése a víz felszínén.



2. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvizek értékelése és osztályozása

I. Kifogásolt minõség

A fürdõvizeket a „kifogásolt” osztályba kell sorolni, ha a fürdõvizek értékelési idõszakára vonatkozó minõségi adat-
sorában az 1. melléklet 1. vagy 2. paraméterére vonatkozó meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobak-
térium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata miatt vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei egyaránt
meghaladták a „tûrhetõ minõség” „D” oszlopa szerinti értékeit.

II. Tûrhetõ minõség

A fürdõvizeket a „tûrhetõ” osztályba kell sorolni, ha:
1. a fürdõvíz értékelési idõszakára vonatkozó minõségi adatsorában az 1. melléklet 1. és 2. paraméterére vonatkozó

meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobaktérium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata miatt
vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei megfelelnek a „D” oszlopban „a tûrhetõ minõségre” megadott értékek-
nek vagy kisebbek azoknál; és

2. ha a fürdõvíz ki van téve rövid távú szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:
a) megfelelõ intézkedések történtek, ideértve a felügyeletet, a korai elõrejelzõ rendszert és a minõség-ellenõrzést,

annak érdekében, hogy a fürdõzõk a figyelmeztetés, illetve szükség esetén a tiltás révén ne legyenek a szennyezésnek
kitéve;

b) megfelelõ intézkedések vannak folyamatban a szennyezés okainak megelõzése, csökkentése vagy megszüntetése
érdekében; és

c) az értékelési idõszakban a rövid távú szennyezés miatt a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott minták
száma nem haladja meg az erre az idõszakra kidolgozott ellenõrzési ütemterv szerinti összes mintaszám 15%-a, vagy
a fürdési idényenkénti egy minta közül a nagyobb számértékét.

III. Jó minõség

A fürdõvizeket a „jó „ osztályba kell sorolni, ha:
1. a fürdõvizek értékelési idõszakára vonatkozó minõségi adatsorában, az 1. melléklet 1. és 2. paraméterére vonat-

kozó meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobaktérium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata
miatt vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei megfelelnek a „C” oszlopban a „jó minõségre” megadott értékek-
nek, vagy kisebbek azoknál; és

2. ha a fürdõvíz ki van téve rövid távú szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:
a) megfelelõ intézkedések történtek, ideértve a felügyeletet, a korai elõrejelzõ rendszert és a minõség-ellenõrzést,

annak érdekében, hogy a fürdõzõk a figyelmeztetés, illetve szükség esetén a tiltás révén ne legyenek a szennyezésnek ki-
téve;

b) megfelelõ intézkedések vannak folyamatban a szennyezés okainak megelõzése, csökkentése vagy megszüntetése
érdekében; és

c) az értékelési idõszakban a rövid távú szennyezés miatt a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott minták
száma nem haladja meg az erre az idõszakra kidolgozott ellenõrzési ütemterv szerinti összes mintaszám 15%-a, vagy
a fürdési idényenként egy minta közül a nagyobb számértékét.

IV. Kiváló minõség

A fürdõvizeket a „kiváló” osztályba kell sorolni:
1. ha az értékelési idõszakra vonatkozó fürdõvíz minõségi adatsorban az 1. melléklet 1. és 2. paraméterére vonatkozó

meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobaktérium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata miatt
vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei megfelelnek a „B” oszlopban megadott „kiváló minõség” értékeinek; és

2. ha a fürdõvíz ki van téve rövid távú szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:
a) megfelelõ intézkedések történtek, ideértve a felügyeletet, a korai elõrejelzõ rendszert és a minõség-ellenõrzést,

annak érdekében, hogy a fürdõzõk a figyelmeztetés, illetve szükség esetén a tiltás révén ne legyenek a szennyezésnek
kitéve;

b) megfelelõ intézkedések vannak folyamatban a szennyezés okainak megelõzése, csökkentése vagy megszüntetése
érdekében; és
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c) az értékelési idõszakban a rövid távú szennyezés miatt a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott minták
száma nem haladja meg az erre az idõszakra kidolgozott ellenõrzési ütemterv szerinti összes mintaszám 15%-a, vagy
a fürdési idényenként egy minta közül a nagyobbat.

Megjegyzések
a Az adott fürdõvízbõl nyert mikrobiológiai adatok log10 normális eloszlás sûrûségfüggvényének percentilis értékelé-

se alapján a percentilis értéke az alábbi módon nyerhetõ:
1. Az értékelendõ adatsor összes baktériumszámának log10 értékét vesszük. (Nulla helyett a módszer kimutatási hatá-

rának log10 értékét használjuk.)

2. Számítsuk ki a log10 értékek számtani középértékét (µ).

3. Számítsuk ki a log10 értékek szórását (σ).
Az adatok valószínûségi sûrûségfüggvényének felsõ 90 percentilis pontja az alábbi egyenlettel kapható meg: felsõ

90 percentilis = antilog (µ + 1,282 σ).
Az adatok valószínûségi sûrûségfüggvényének felsõ 95 percentilis pontja az alábbi egyenlettel nyerhetõ: felsõ

95 percentilis = antilog (µ + 1,65 σ).

3. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A természetes fürdõvíz és fürdõhely védõterülete

1. Tavakban és holtágakban a fürdõhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100–100 m kiterjedésû,
a vízparton pedig – az igénybe vett területen kívül – legalább 10 m szélességû védõterületet kell kijelölni.

2. A Duna, a Tisza és a Dráva folyóknál az 1. pont szerinti védõterületet csak a fürdõhellyel azonos oldali folyóparton
kell kijelölni.

3. A 2. pontban fel nem sorolt folyóvizek partján létesített fürdõhelynél a vízfolyás irányával ellenkezõ irányban
(felsõ folyószakasz) a folyó mindkét partján 100 m hosszúságú, a vízfolyás irányába (alsó folyószakasz) 10 m hosszú-
ságú, a vízparton pedig – az igénybe vett területen kívül – legalább 10 m szélességû védõterületet kell kijelölni.

4. Folyóvizeknél – a fürdõhely folyásirány szerinti felsõ határa feletti szakaszán, a fürdési idényben elõforduló leg-
kisebb vízhozam mellett – ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok:

a) 500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdõhely feletti folyószakaszon legalább 5 km,
b) 200–500-szoros hígulás esetén a fürdõ feletti folyószakaszon legalább 15 km,
c) 200-szoros hígulás esetén a fürdõ feletti folyószakaszon legalább 25 km.
5. Fokozottan veszélyes szennyvízbevezetés (különösen fertõzõbeteg-ellátó intézmény, elhullott állati terméket fel-

dolgozó üzem, radioaktív szennyvizet kibocsátó létesítmény esetében) 25 km-es távolságon túl is csak abban az esetben
fordulhat elõ, ha a megfelelõ vízminõséget a kijelölni kívánt fürdõhelynél 5 év vízminõség-ellenõrzési adatsora alátá-
masztja, és a vízminõséget kedvezõtlenül befolyásoló rendkívüli esemény nem fordult elõ.

4. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvíz és fürdõhely határainak megjelölésére szolgáló eszközök

1. A fürdõvíz, illetve fürdõhely határát a parton 60×30 cm méretû, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsõtestet
ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függõlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 50×50 cm-es bójákkal kell megje-
lölni.

2. A fürdõvíz, illetve fürdõhely határát jelzõ táblán kék mezõben fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltün-
tetésével kell a fürdõhely hosszát jelölni. A 120 cm-nél mélyebb víz határát tavakon és állandó vízszintû vízterületeken
„120 cm” feliratú, folyókon „mély víz” feliratú táblával kell jelölni.
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5. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvizek profilja

1. A fürdõvíz-profil az alábbiakat tartalmazza:
a) a fürdõvíz, továbbá az érintett fürdõvíz vízgyûjtõ területére esõ egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hid-

rológiai jellemzõinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a víz-
védelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minõsülnek;

b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdõvizekre hatással lehetnek és károsíthatják
a fürdõzõk egészségét;

c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
– a rövid távú szennyezés elõrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának idõtartamát,
– a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolá-

sukra vonatkozó ütemtervet,
– a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minõségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenysége-

kért felelõs testületeknek az azonosító és részletes kapcsolatfelvételi adatait;
f) az ellenõrzési pont elhelyezkedését.
2. Ha a fürdõvíz osztályozása „jó”, „tûrhetõ” vagy „kifogásolt”, a fürdõvíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni,

és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissí-
teni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek
tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdõvizek
osztályozása

„Jó” „Tûrhetõ” „Kifogásolt”

Felülvizsgálatokat
kell tartani legalább

4 évente 3 évente 2 évente

A felülvizsgálandó
szempontok
(az 1. pont és
alpontjai)

a)–f) a)–f) a)–f)

Abban az esetben, ha a fürdõvizet elõzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdõvíz profilját csak akkor kell felül-
vizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tûrhetõ” vagy „kifogásolt” minõsítésre változik. A felül-
vizsgáltnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdõvíz területén vagy annak közelében jelentõs építési munka folyik, vagy az infrastruk-
túra jelentõsen megváltozik, a fürdõvíz profilját frissíteni kell a következõ fürdési idény kezdete elõtt.

4. Adott esetben az 1. pont a) és b) alpontjaiban említett információt részletes térképen megjelenítve kell rendelkezés-
re bocsátani.

5. Az összeállításban részt vevõ szervezet döntése szerint egyéb fontos információ is csatolható vagy belefoglalható a
leírásba.

6. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A mikrobiológiai elemzésre szánt minták kezelési szabályai

1. Mintavételi hely

Ahol lehetséges, a mintát a víz felszíne alatt 30 cm mélyrõl kell venni, olyan vízben, amely legalább 1 méter mély.

2. A mintavételi palack sterilizálása

A mintavételi palackokat:
– autoklávban kell sterilizálni legalább 15 percig 121 °C-on; vagy
– szárazon kell sterilizálni legalább 1 óra hosszat 160 °C és 170 °C között; vagy
– besugárzott mintavevõ tartályokat kell beszerezni közvetlenül a gyártótól.
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3. Mintavétel

A mintavevõ palack/tartály ûrtartalma függ attól, hogy mennyi vízmintára van szükség az egyes paraméterek vizsgá-
latához. A minimális ûrtartalom általában 250 ml.

A mintavevõ tartályoknak színtelen és átlátszó anyagból kell készülniük (üveg, polietilén vagy polipropilén).
A minta véletlen elfertõzõdésének megelõzése céljából a mintavételhez aszeptikus technikát kell alkalmazni a minta-

vevõ palackok sterilitásának megõrzése érdekében. Ennek megfelelõ elvégzése esetén nincs szükség további steril
berendezésre (mint például steril sebészeti kesztyûre, mintavevõ nyelvekre vagy rúdra).

A mintát kitörölhetetlen tintával, világos azonosító jellel kell ellátni a mintán és a mintakísérõ íven egyaránt.

4. A minták tárolása és szállítása elemzés elõtt

A vízmintákat fénytõl, különösen a közvetlen napfénytõl védeni kell a szállítás minden fázisában.
A mintát a laboratóriumba érkezéséig kb. 4 °C hõmérsékleten kell tárolni, hûtõdobozban vagy hûtõszekrényben

(az éghajlattól függõen). Ha a szállítás a laboratóriumig várhatóan 4 óránál tovább tart, a szállítást hûtõszekrényben kell
elvégezni.

A mintavétel és az elemzés között eltelt idõt a lehetõ legrövidebbre kell fogni. Ajánlatos a mintákat még ugyanazon
a munkanapon elemezni. Ha erre gyakorlati okok miatt nincs lehetõség, a mintákat legfeljebb 24 órán belül kell fel-
dolgozni. A feldolgozásig a mintákat sötét helyen, 4 °C ± 3 °C-os hõmérsékleten kell tárolni.

7. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõhely üzemeltetésének szabályai

1. Fürdõhelynél a várható legnagyobb vendégszámra vonatkozóan egy fõre számítva 10 m2 pihenést szolgáló terü-
letet kell biztosítani. A terület egy részét füvesíteni, parkosítani kell, fák, bokrok ültetésével árnyas pihenõrészt kell
kialakítani. A 6 éven aluli gyermekek részére célszerû külön fürdõhelyet biztosítani.

2. A gépjármûvek számára – a külön jogszabályban meghatározott – megfelelõ nagyságú és kiképzésû parkolóhelyet
kell létrehozni.

3. A sportolási lehetõség elõsegítésére (pl. a labdajátékokra) alkalmas területrészt biztosítani kell úgy, hogy az a ven-
dégek nyugalmát ne zavarja és ne legyen balesetveszélyes. A vízi sporteszközök tárolására a fürdõhely elkülönített terü-
letén vagy annak közelében alkalmas területet kell kijelölni.

4. A pihenõ-, sport- és egyéb területet állandóan tisztán és rendben kell tartani. A terület nagyságához és a vendégek
számához viszonyítva megfelelõ számú, méretû és elhelyezésû hulladékgyûjtõ edényrõl kell gondoskodni. A hulladék-
gyûjtõket naponta, illetve szükség szerint üríteni kell, és a hulladékot zárt szállító jármûvel engedélyezett ártalmatlanító
helyre kell elszállítani.

5. Naponta gondoskodni kell a fürdésre igénybe vett vízfelület, a vízpart tisztán tartásáról. Az építményeket – szük-
ség szerint – a fürdési idény kezdete elõtt kell felújítani, valamint folyamatosan karbantartani. Az építmények helyiségeit
naponta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal takarítani és az üzemeltetési szabályzatban rögzített módon
fertõtleníteni kell. Gondoskodni kell a helyiségek és a terület rovar- és rágcsálóirtásáról.

6. Gondoskodni kell megfelelõ számú öltözési (vetkõzési) lehetõségrõl. A várható legnagyobb vendégszám figye-
lembevételével nemenként elkülönített, kézmosási lehetõséggel felszerelt, díjmentesen igénybe vehetõ, a vízparttól
100 m távolságon belül elhelyezett illemhelyet a külön jogszabály elõírásai szerint kell létesíteni. Ha a szennyvíz elveze-
tése közcsatornába nem lehetséges, akkor az illemhelyekhez csak zárt rendszerû szennyvízgyûjtõt szabad telepíteni.
A zárt rendszerû szennyvízgyûjtõben összegyûlt szennyvíz elszállításáról vagy ártalommentes elhelyezésérõl az üze-
meltetõnek kell gondoskodnia.

7. Állatot a fürdõhely területére bevinni – a kistérségi intézet által engedélyezett õrkutyás biztonsági szolgálat, illetve
a vakvezetõ kutya kivételével – tilos. A fürdõhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

8. Gondoskodni kell a fürdõközönség számára zuhanyozási lehetõségrõl. 1000 fõnél nagyobb vendégszám esetén
200 fõ/1 db, de legkevesebb 4 db zuhanyállást kell biztosítani.

9. A gondoskodni kell fürdõhely területén megfelelõ minõségû ivóvíz ingyenes hozzáférhetõségérõl vagy ennek hiá-
nyában a folyadékpótlásra alkalmas egyéb lehetõségrõl.

10. A fürdõzõket írásos formában (lehetõség szerint hangjelzéssel is) tájékoztatni kell:
a) a víz minõségérõl és annak megõrzésével kapcsolatos használati szabályokról,
b) a levegõ és a víz aktuális hõmérsékletérõl, a víz mélységérõl,
c) a fürdõ rendeltetésszerû használatával összefüggõ kötelezettségekrõl,

2008/6. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 323



d) egyéb közérdekû információkról.
11. A fürdõhely üzemeltetõje köteles elsõsegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a helyszínen bármikor elér-

hetõ helyen, és gondoskodni a felszerelések, gyógy- és kötszerek pótlásáról.
12. A fürdési idényben 500 fõt elérõ vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó fürdõhely üzemel-

tetõje köteles
a) a nyitva tartás idõtartama alatt biztosítani:
aa) vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet,
ab) 1000 fõ/nap átlagos vendégszám esetén elsõsegélynyújtó helyet, és legalább egy, mentõtiszti szakképesítéssel

rendelkezõ személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az Országos Mentõszolgálat által szervezett oxyologiai tanfolyamot
elvégezte, tanfolyamzáró vizsgát tett, és az elõírt gyakorlatokat teljesítette;

b) és az ügyeleti helyet feltûnõ jelzéssel a fürdõzõk tudomására hozni;
c) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekrõl, a vízminõséggel összefüggõ változá-

sokról és egyéb rendkívüli eseményekrõl.
13. A 12. pont alatt felsorolt kötelezettségek a fürdési idényre esõ munkaszüneti- és ünnepnapokra korlátozva vonat-

koznak a fürdõhely üzemeltetõjére, amennyiben a fürdõzõk átlagos létszáma az ilyen napokon eléri vagy meghaladja az
1000 fõt.

14. Az üzemeltetõ a balesetek megelõzése céljából vizsgálni köteles kötél, lánc végighúzásával a meder víz alatti
részét az elsõ üzembe helyezés elõtt, minden évben a fürdési szezon elõtt, valamint balesetveszély gyanúja esetén.
A vizsgálat eredményét az üzemeltetési naplóban fel kell jegyezni.

15. Úszómesterként (mentõõrként) alkalmazni kizárólag azt a személyt lehet, aki a vízi mentésben való jártasságáról
érvényes igazolással rendelkezik és egészségügyi alkalmasságát az orvos igazolja.

16. A mentõõrt el kell látni a segélykéréshez szükséges hírközlõ eszközzel, továbbá a vízi közlekedés rendjérõl szóló
27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékletét képezõ Hajózási Szabályzat elõírásainak megfelelõ mentõcsónakkal,
és azt 40×40 cm nagyságú, fehér alapú, 30×30 cm szármagasságú, 10 cm széles vörös kereszttel ellátott zászlóval kell
felszerelni. A csónakban kizárólag mentõõri szolgálatot ellátó személy tartózkodhat, és az csak mentési feladatok ellátá-
sához használható.

17. A mentõõr szolgálati ideje alatt köteles a csónakban vagy a csónak 50 méteres körzetében tartózkodni, olyan
helyen, ahonnan a fürdésre kijelölt vízfelület belátható.

18. Olyan fürdõhelyeken, ahol gyermekek csoportosan vagy tömegesen fordulnak elõ (pl. gyermek- és ifjúsági tábor,
vízparti üdülõ), az üzemeltetõnek a balesetek megelõzése érdekében – a gyermekcsoport ott tartózkodási ideje alatt – kü-
lön mentõõrt kell biztosítani a csoport felügyeletére.
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A külügyminiszter
13/2008. (III. 7.) KüM

határozata
az Európai Unió, az Európai Közösség

és a Svájci Államszövetség között,
a Svájci Államszövetségnek

a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására
és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló

Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2007. évi CXXXII. törvény hatálybalépésérõl

A 2007. évi CXXXII. törvénnyel a Magyar Közlöny
2007. november 21-i, 158. számában kihirdetett, az Euró-
pai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmá-
nyok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányu-
ló társulásáról szóló Megállapodás a Megállapodás

14. cikk (1) bekezdése értelmében egy hónappal azt köve-
tõen lép hatályba, hogy a Tanács Fõtitkára letéteményesi
minõségben megállapította, hogy a megállapodás felei ál-
tal vagy nevében a megállapodás megerõsítésére vagy jó-
váhagyására vonatkozó minden formális követelmény tel-
jesült. A Tanács Fõtitkára fentieket 2008. február 1-jén
megállapította.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi
CXXXII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésével megállapí-
tom, hogy az Európai Unió, az Európai Közösség és a
Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetség-
nek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazásá-
ra és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló Megállapo-
dás 2008. március 1-jén hatályba lépett.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter



A külügyminiszter
15/2008. (IV. 8.) KüM

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Litván Köztársaság Kormánya között
az egymás nevében a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében

diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös eljárásról szóló, Vilniusban,

2007. november 20-án aláírt Megállapodás
kihirdetésérõl szóló 2007. évi CLXXVIII. törvény

2–3. §-ának hatálybalépésérõl

A 2007. évi CLXXVIII. törvénnyel, a Magyar Közlöny
2007. december 28-ai számában kihirdetett a Magyar Köz-
társaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya
között az egymás nevében a vízumok kiadásában, vala-
mint a biometrikus adatok gyûjtésében diplomáciai és
konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról
szóló, Vilniusban, 2007. november 20-án aláírt Megálla-
podás 5. cikke szerint a Megállapodás az azt követõ hónap
elsõ napján lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek dip-
lomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megálla-
podás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban
foglalt feltételeket teljesítették.

A Megállapodás 5. cikke szerinti értesítésre 2008. már-
cius 28-án került sor.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi
CLXXVIII. törvény 5. § (5) bekezdésével megállapítom,
hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztár-
saság Kormánya között az egymás nevében a vízumok
kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyûjtésében
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsö-
nös eljárásról szóló, Vilniusban, 2007. november 20-án
aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló, 2007. évi
CLXXVIII. törvény 2–3. §-ai 2008. április 1-jén, azaz ket-
tõezer-nyolc április elsején hatályba léptek.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

2008. május 1. és 2008. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett utazási irodák
és ügynökségek

BUSINESS CLASS Utazási Iroda
9700 Szombathely, Mártírok tere 4., fszt. 2.
Tel.: (94) 322-032
Fax: (94) 322-032
U-000929
BUSINESS CLASS 2008 Utazási Iroda, Ügynökség és

Könyvelõiroda Kft.
Bejegyzés: 2008. 05. 29.

Carpe Diem Travel Utazási Iroda
1036 Budapest, Bécsi út 61.
Tel.: 436-0270
Fax: 436-0271
U-000925
Carpe Diem Travel Kereskedelmi, Vendéglátóipari és

Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 05. 09.

DISCOS TRAVEL Utazási Ügynökség
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 23.
Tel.: (62) 425-290
Fax: (62) 426-644
U-000928
DISCOS TRAVEL Idegenforgalmi, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 05. 28.

Kék Travel Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. I/6.
Tel.: (76) 517-710
Fax: (76) 517-711
U-000924
Kék Travel Utazási Rendezvényszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2008. 05. 09.

PACIFIC TRAVEL, Neckermann Partner Utazási
Ügynökség

1239 Budapest, Bevásárló u. 2.
Tel.: 421-9168
Fax: 421-9169
U-000926
Pacific Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 05. 09.

TravelPlaza Utazási Iroda
2083 Solymár, Templom tér 3. (4151/1. hrsz.) emelet

2. sz. üzlet
Tel.: (26) 560-043
Fax: (26) 560-043
U-000927
TravelPlaza Utazási Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Bejegyzés: 2008. 05. 27.

UTAZZMOST.HU Utazási Iroda
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1. II. 1.
Tel.: 345-1598
Fax: 345-1594
U-000923
UTAZZMOST.HU Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 05. 06.
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2008. május 1. és 2008. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

PEFKI Kft. MINOS Travel Görög Utazási Iroda
1023 Budapest, Frankel Leó u. 68/b
Tel.: 336-0353
Fax: 336-0354
U-000546
PEFKI Görög Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2008. 05. 27.

Regina Tours Utazási Iroda
1239 Budapest, Bevásárló u. 2. (AUCHAN üzletközpont)
Tel.: 421-9168
Fax: 421-9169
U-000227
Regina Tours Kft.
Törlés: 2008. 05. 09.

WILVORD W-BERS Utazási Iroda
7621 Pécs, Kazinczy u. 3. (17340/A/1)
Tel.: (72) 333-923
Fax: (72) 333-923
U-000830
WILVORD Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2008. 05. 27.

2008. május 1. és 2008. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett hivatalból
történt törlések

CONFOTEL Internetes Utazási Iroda
1112 Budapest, Rákó u. 3.
Tel: 365-1788
Fax: 209-0316
U-000151
CONFOTEL Belföldi Utazásokat, Beutazásokat és

Rendezvényeket Szervezõ Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 25.
Végrehajtható: 2008. 05. 05.

TROIKA TRAVEL Utazási Iroda
7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 8.
Tel: (72) 480-100
Fax: (72) 580-099
U-000845
TROIKA Travel Hungary Idegenforgalmi és Kereske-

delmi Kft.
Törlés: 2008. 03. 20.
Jogerõs: 2008. 04. 25.

TGV TOURS Utazási Iroda
1016 Budapest, Zsolt u. 10/b
Tel: 354-0573
Fax: 354-0756
R-01988
SHIMODA Nyelvközpont Oktatási és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 02. 04.
Jogerõs: 2008. 03. 10.

2008. május 1. és 2008. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

Falk Travel Utazási Iroda
1061 Budapest, Andrássy út 1.
Tel: 429-9970
Fax: 429-9969
U-000643
Falk Travel Utazásszervezõ Kft.
Elõzõ név: VistaDirekt Utazási Iroda

VistaDirekt Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 05. 13.

Pro Wincia TMT Utazási Iroda
7354 Váralja, Kossuth L. u. 273.
Tel.: (74) 558-901
Fax: (74) 558-909
U-000549
ProWincia TMT Kft.
Elõzõ név: Pro Wincia TMT Utazási Ügynökség
Változásbejegyzés: 2008. 05. 26.

2008. május 1. és 2008. május 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése a tevékenységi
kör vagyoni biztosítékhoz kötött tevékenységgel

történõ bõvülése miatt

Desert Voyage Utazási Iroda
1092 Budapest, Ráday u. 24/b fszt. 3.
Tel.: 216-1704
Fax: 216-1704
U-000804
Desert Voyage Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 04. 30. (charterjárat igénybe-

vételével való bõvítés)
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Miki Travel Utazási Iroda
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. VIII. 804-807.
Tel.: 486-2550
Fax: 486-2557
U-000120
Admiral Travel Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 05. 23. (kiutaztatás)

ProWincia TMT Utazási Iroda
7354 Váralja, Kossuth L. u. 273.
Tel.: (74) 558-901
Fax: (74) 558-909
U-000549
ProWincia TMT Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 05. 26.
(kiutaztatás és belföldi)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató

cégeket érintõ határozatok
2008. május 1. és 2008. május 31. között

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

ABBÁZIA Apartman Idegenforgalmi Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszáma: Cg.: 20-09-064581.
Adószáma: 12482511
Nyilvántartásba vételi száma: X-000032/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. május 22.

Az Értékesítõ a

1. Petneházy Country Club 1029 Budapest, Feketefej
u. 2–4. szám alatti ingatlan (hrsz.: 11283/2.)

2. „Abbázia Club Hotels Keszthely” összefoglaló el-
nevezés alatt nyilvántartott:

– Abbázia Kék Apartmanház 8360 Keszthely, Erzsé-
bet királyné u. 23. szám alatti ingatlan (hrsz.: 359.)

– Piros II. Apartmanház 8360 Keszthely, Vörös-
marty u. 5. szám alatti ingatlan (hrsz.: 752.)

– Fehér Apartmanház 8360 Keszthely, Vörösmarty
u. 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 358.)

– Zöld Apartmanház 8360 Keszthely, Petõfi u. 2.
szám alatti ingatlan (hrsz.: 306.)

– Ezüst I. Apartmanház 8360 Keszthely, Rákóczi u.
3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 493/A/33.)

– Ezüst II. Apartmanház 8360 Keszthely, Rákóczi u.
3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 493/A/37., 38., 39., 40.)

3. KALMA Villa Apartmanház 8380 Hévíz, József A.
u. 13. szám alatti ingatlan (hrsz.: 1048.)

4. Abbázia Country Club 8976 Márokföld, Határ u.
3–7. szám alatti ingatlan (hrsz.: 084/7.)

5. Aparthotel Hévíz 8380 Hévíz, Erzsébet királyné
útja 19. szám alatti ingatlan (hrsz.: 984.)

6. Club Dobogómajor 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út
1. szám alatti ingatlan (hrsz.: 086., 086/2., 098.)

7. Aparthotel Kalma 8380 Hévíz, Rákóczi u. 12. szám
alatti ingatlan (hrsz.: 1022–1023.)

8. Abbázia Club Hotel Marotta, Olaszország, Marot-
ta, Viale Colombo 107. szám alatti ingatlan

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Siesta Thermal Szolgáltató Kft.
Székhelye: 8380 Hévíz, Nagy Imre út 10.;
Cégjegyzékszáma: Cg.: 20-09-068150.
Adószáma: 14142455
Nyilvántartásba vételi száma: X-000033/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. május 27.

Az Értékesítõ a

Wellness Hotel Hévíz 8372 Cserszegtomaj, Sümegi
út 35. szám alatti ingatlan (hrsz.: 2052/13/A.)

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN TÖRTÉNÕ
MÓDOSÍTÁS

HOLIDAY CLUB HUNGARY ÜDÜLÉSSZERVE-
ZÕ Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69–71.
Cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-078317.
Adószáma: 10584466
Nyilvántartásba vételi szám: X-000003/2001.
Módosított határozat kelte: 2008. május 20.

Az Értékesítõ a

1. Holiday Club Hévíz apartmanszálló 8380 Hévíz, Vaj-
da Ákos u. 3. (37 db apartman)

2. Holiday Club Hévíz 2. apartmanszálló 8380 Hévíz,
Attila út 15. (12 db apartman)
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3. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A–8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str.5. I–II.ütem
(48 db apartman)

4. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A–8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str. 5. III. ütem
(39 db apartman)

5. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A–8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str. 5. IV. ütem
(21 db apartman)

6. Waterman Holiday Club HR–21400 Supetar, Put
Vela luke 4. Brac sziget (105 db apartman)

7. Waterman Holiday Club HR–21400 Supetar, Put
Vela luke 4. Brac sziget (16 db apartman)

8. Holiday Club Füred 8230 Balatonfüred, Táncsics
Mihály u. 18. (26 db apartman)

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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