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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
218/2005. (X. 11.) Korm.

rendelete

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet
és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let az aláb bi
2/A. §-sal egé szül ki:

„2/A. § Amennyi ben elsõ fo kon az Or szá gos Tisz ti fõ or -
vo si Hi va tal, az or szá gos tisz ti fõ or vos vagy az or szá gos
tisz ti fõ gyógy sze rész jár el, a má sod fo kú el já rás a Hi va tal
ha tás kö ré be tar to zik.”

2. §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 7. §-ának
(8) és (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az OEP-nek a (2) és (5) be kez dés sze rin ti ha tá ro za -
ta el le ni jog or vos la ti ké rel met a (9) be kez dés sze rin ti fel -
leb be zé si bi zott ság bí rál ja el, amely a ké re lem rõl a kéz hez -
vé tel tõl számított 60 napon belül dönt.

(9) Az OEP ál tal ho zott elsõ fokú ha tá ro za tok meg tá ma -
dá sa ese tén má sod fo kon fel leb be zé si bi zott ság jár el. A
fel leb be zé si bi zott ság az egész ség ügyi mi nisz ter, a pénz -
ügy mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, az Or -
szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet fõ igaz ga tó ja, va la mint az
Egész ség biz to sí tá si El len õr zõ Tes tü let el nö ke ál tal ki je lölt 
1-1 tag ból áll, a fel leb be zé si bi zott ság el nö ke az OEP fõ -
igaz ga tó ja, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az OEP ál tal ki je lölt
 fõigazgató-helyettese. A fel leb be zé si bi zott ság mû kö dé si
költ sé ge it az OEP biz to sít ja. A fel leb be zé si bi zott ság mû -
kö dé sé nek sza bá lya it az ál ta la meg al ko tott ügy rend ál la -
pít ja meg.”

3. §

(1) Ez a ren de let 2005. no vem ber 1. nap ján lép ha tály ba, 
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult ügyek -
ben és a meg is mé telt el já rás ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 7. §-a 
(2) be kez dé sé nek utol só mon da ta és (7) be kez dé sé nek
utol só mon da ta, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el -
lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá -
ról ren del ke zõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 301/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let 1. §-ának
(4) és (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. e ren de let 2. §-ával meg ál la pí tott 7. §-a (9) be -
kez dé se sze rin ti sze mé lye ket e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 15 na pon belül kell kijelölni.

(4) Az R. e ren de let 2. §-ával meg ál la pí tott 7. §-a (9) be -
kez dé se sze rin ti ügy ren det a fel leb be zé si bi zott ság nak az
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kell el ké -
szí te nie.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

88/2005. (X. 11.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Orientációs
és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott 

egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó
2005. évi kiegészítõ nemzeti támogatás

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló
28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM ren de let
40.  §-ának (2) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

7324 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/134. szám



„(2) A 2.  § g) pont ja sze rin ti szán tó föl di nö vény ter -
mesz té si tá mo ga tás jog cí men – rizs ki vé te lé vel – hek tá -
ron ként 80,92 €, de leg fel jebb 19 420 fo rint, rizs ese té ben
hek tá ron ként 91,97 €, de leg fel jebb 22 800 fo rint tá mo ga -
tás ve he tõ igény be. A szán tó föl di nö vény bá zis te rü let
3 532 138 hek tár.”

2.  §

A ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, az egészségügyi miniszter,

az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

89/2005. (X. 11.)
FVM–EüM–ICSSZEM–PM

együttes rendelete

az élelmiszer-ellenõrzési igazgatási szolgáltatási
díjakról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban, va la mint az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zá sok alap ján a kö vet ke zõ -
ket rendeljük el:

1.  §

(1) Ez a ren de let ha tá roz za meg a me gyei (fõ vá ro si)
 állategészségügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo má sok, az
Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet, a Zöld ség-Gyü mölcs
 Minõségellenõrzési Szol gá lat, az Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té kes in té ze tei, va la mint
a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és me gyei (fõ vá ro si)
fel ügye lõ sé gei (a továb biak ban együtt: élel mi szer-el len õr -
zõ ha tó sá gok) ál tal le foly ta tott élel mi szer-el len õr zé si el já -
rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja it, va la mint azok meg -
fizetésének sza bá lya it.
 (2) A ren de let nem vo nat ko zik az élel mi szer-el len õr zõ
ha tó ság vál lal ko zá si te vé keny sé ge ke re té ben vég zett vizs -
gá la tok ra.

 (3) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak vo nat ko zá sá ban az
il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény

a) 3.  §-ának (4) be kez dé sét, va la mint 28.  §-ának (2) és
(3) be kez dé se it a díj fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé se és
fennállása,

b) 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tát, il let ve a
31.  §-ának (2) és (4)–(7) be kez dé sét a díj fi ze tés re kö te le -
zet tek kö ré nek megállapítása,

c) 32.  §-ának (2) be kez dé sét a díj vissza té rí té se,
d) 82.  §-át a mu lasz tá si bír ság,
e) 86.  §-át az el évü lés,

va la mint az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 
111–114.  §-ai te kin te té ben az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy il le ték hi va ta lon az el já ró élel mi szer-el len õr -
zõ ha tó sá got, il le té ken az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat, le -
le ten pedig a jegyzõkönyvet kell érteni.

2.  §

(1) Az élel mi szer-el len õr zé si igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
ja kat a ren de let mel lék le te tartalmazza.

(2) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj té te lek nem áfa-kö te -
le sek.

3.  §

(1) Ké re lem re in dult el já rás ban az igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jat az el já rás meg in dí tá sa kor az ügy fél kö te les meg -
fi zet ni a szol gál ta tást tel je sí tõ élel mi szer-el len õr zõ ha tó -
ság nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett elõirányzat -
felhasználási ke ret szám lá já ra.
 (2) Hi bás nak bi zo nyult ter mék ese té ben a vizs gá lat és
min ta vé tel dí ját a szám la át vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be -
lül az ügy fél kö te les meg fi zet ni a szol gál ta tást tel je sí tõ
élel mi szer-el len õr zõ ha tó ság nak a Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.
 (3) Ké re lem re in dult el já rás ban a meg fi ze tett díj 50 szá -
za lé ka a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok meg kez dé sé ig vissza -
igé nyel he tõ, ha a kérelmet visszavonják.
 (4) A dí jak nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra az ál lam -
ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te -
le zett sé gé rõl  szóló jog sza bály elõ írásait kell alkalmazni.

4.  §

Ha a má sod fo kon el já ró ha tó ság az elsõ fokú ha tá ro za -
tot a tény ál lás ki egé szí té sé hez szük sé ges vizs gá la tok ered -
mé nye alap ján meg sem mi sí ti vagy meg vál toz tat ja, a vizs -
gá la tok dí ját – a má sod fo kú ha tá ro zat tól füg gõ en rész ben
vagy egész ben – az elsõ fokú ha tó ság vi se li. Ha a má sod fo -
kon el járt ha tó ság az elsõ fokú ha tá ro za tot hely ben hagy ja,
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a tény ál lás ki egé szí té sé hez szükséges vizsgálatok díját a
fellebbezõ ügyfél viseli.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg az egyes élel mi szer-el len õr zé si igaz -
ga tá si szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ dí jak ról, va la mint a dí -
jak és a mi nõ ség vé del mi bír ság meg fi ze té sé nek és fel hasz -
ná lá sá nak mód já ról  szóló 55/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–
NM–PM együt tes ren de let, va la mint az en nek mó do sí tá sá -
ról  szóló 4/2001. (I. 15.) FVM–GM–EüM–PM együt tes
ren de let ha tá lyát vesz ti.

 (2) A nem ál la ti ere de tû élel mi szert elõ ál lí tó üzem nyil -
ván tar tás ba vé te lé ért (mel lék let 1.1.3. pont), va la mint az
el sõd le ges élel mi szert ter me lõk és alap ter mé ket for gal ma -
zók nyil ván tar tás ba vé te lé ért (mel lék let 1.1.4. pont) igaz -
ga tá si szol gál ta tá si dí jat 2006. ja nu ár 1-jétõl kell fi zet ni.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Rácz Jenõ s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si egész ség ügyi mi nisz ter
mi nisz ter

Dr. Göncz Kin ga s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,

if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis pénz ügy mi nisz ter
és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter

Melléklet a 89/2005. (X. 11.) FVM–EüM–ICSSZEM–PM együttes rendelethez

Az élelmiszer-ellenõrzési igazgatási szolgáltatás díjai

1. En ge dély ké rel mek és ké re lem re in dult el já rá sok El já rás díja (fo rint)

1.1.1. Ál la ti ere de tû élel mi szert elõ ál lí tó – az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá nak és for gal ma zá sá -
nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM–GKM 
együt tes ren de let sze rint – jó vá ha gyott üzem vagy élel mi szer ipa ri vál lal ko zás mû kö -
dé si engedélye vagy nyilvántartásba vétele 40 000

1.1.2. Ál la ti ere de tû élel mi szert elõ ál lí tó – az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá nak és for gal ma zá sá -
nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM–GKM 
együt tes ren de let sze rint – en ge dé lye zett üzem vagy élel mi szer ipa ri vál lal ko zás
mûködési engedélye vagy nyilvántartásba vétele 300 000

1.1.3. Nem ál la ti ere de tû élel mi szert elõ ál lí tó üzem vagy élel mi szer ipa ri vál lal ko zás nyil -
ván tar tás ba vétele 15 000

1.1.4. El sõd le ges élel mi szert ter me lõk és alap ter mé ket for gal ma zók nyil ván tar tás ba vétele 15 000

1.2.1. Ál la ti ere de tû élel mi szert elõ ál lí tó – az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá nak és for gal ma zá sá -
nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM–GKM 
együt tes ren de let sze rint – jó vá ha gyott üzem vagy élel mi szer ipa ri vállalkozás
tervbírálata 50 000

1.2.2. Ál la ti ere de tû élel mi szert elõ ál lí tó – az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá nak és for gal ma zá sá -
nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM–GKM 
együt tes ren de let sze rint – en ge dé lye zett üzem vagy élel mi szer ipa ri vállalkozás
tervbírálata 350 000

1.2.3. Nem ál la ti ere de tû élel mi szer-elõ ál lí tó üzem vagy élel mi szer ipa ri vál lal ko zás terv bí -
rá la ta, amennyi ben a te lep he lyen be épí tett te rü let ki sebb, mint 1000 m2 30 000

1.2.4. Nem ál la ti ere de tû élel mi szer-elõ ál lí tó üzem vagy élel mi szer ipa ri vál lal ko zás terv bí -
rá la ta, amennyi ben a te lep he lyen be épí tett te rü let na gyobb, mint 1000 m2 150 000

1.3.1. Új élel mi szer ké re lem el sõd le ges ér té ke lé sé hez szak vé le mény 300 000

1.3.2. Új élel mi szer ké re lem el sõd le ges ér té ke lé se (szak vé le mény alapján) 50 000

1.4. Új tech no ló gi ai se géd anyag fel hasz ná lá sá nak engedélye 20 000

1.5. Ko ráb ban ki adott en ge dé lyek ki egé szí té se, mó do sí tá sa az ak tu á lis díj
50%-a

1.6. En ge délyt nem igény lõ tényt, ada tot iga zo ló irat, va la mint vizs gá la tot nem igény lõ bi -
zo nyít vány ki adá sa, bi zo nyít vá nyon ként 4 000
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1.7. Szak ér tõi óra díj (pl. szak vé le mény adá sa ese tén) 8 800

1.8. Bo rá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá nak en ge dé lye zé se

1.8.1. – 80 hl/év alat ti elõ ál lí tás ese tén 15 000

1.8.2. – 80 hl/év fe let ti elõ ál lí tás ese tén 40 000

1.9. Pa lac ko zó üzem, pa lac ko zás en ge dé lye zé se 40 000

1.10. Nem pa lac kos ki sze re lés (pl. kan ná ba töl tés) en ge dé lye zé se

1.10.1. – 80 hl/év alat ti elõ ál lí tás ese tén 20 000

1.10.2. – 80 hl/év fe let ti elõ ál lí tás ese tén 40 000

1.11. Bo rá sza ti üzem épí té si en ge dé lye zé si el já rá sá hoz szak ha tó sá gi engedély kiadása

1.11.1. – 80 hl/év alat ti elõ ál lí tás ese tén 20 000

1.11.2. – 80 hl/év fe let ti elõ ál lí tás ese tén 80 000

1.12. Bo rok ha tó sá gi for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek kiadása 3 000

1.13. Élel mi szer ke res ke del mi és ven dég lá tó hely en ge dé lye zé sé hez szak ha tó sá gi hoz zá já -
ru lás adá sa – 1000 m2 alapterület alatt 20 000

1.14. Élel mi szer ke res ke del mi és ven dég lá tó hely en ge dé lye zé sé hez szak ha tó sá gi hoz zá já -
ru lás adá sa – 1000 m2 alapterület felett 150 000

1.15. Köz egész ség ügyi, élel mi szer-hi gi é ni ai, mi nõ ség ügyi és kör nye zet vé del mi mi ni mum
ok ta tás en ge dé lye zé se hatóságonként 30 000

1.16. Üz let há ló za tok ok ta tá si anya gá nak jó vá ha gyá sa ha tó sá gon ként 100 000

1.17. Ven dég lá tó ipa ri új tech no ló gia en ge dé lye zé se 20 000

1.18. Ven dég lá tó ter mék egye di ki szál lí tá sá nak en ge dé lye zé se 15 000

1.19. Le fog lalt élel mi szer el szál lí tá sá nak és ár tal mat la ní tá sá nak költsége min den meg kez dett
kg-on ként 500 Ft

1.20. Fel ké rés re tör té nõ min ta vé tel 3 500

1.21. Má sod fo kú el já rás díja az ak tu á lis díj
30%-a

2. Az en ge dély ké re lem hez, va la mint az élel mi szer-el len õr zés hez kap cso ló dó
la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok

Vizs gá lat díja (fo rint)

2.1. Ál ta lá nos vizs gá la tok

2.1.1. Al ko hol tar ta lom, il let ve sû rû ség meg ha tá ro zá sa pik no mé ter rel

2.1.1.1. – desz til lá ci ót köve tõen 3 300

2.1.1.2. – köz vet le nül 2 500

2.1.2. Al ko hol tar ta lom, il let ve sû rû ség meg ha tá ro zá sa fokolóval

2.1.2.1. – desz til lá ci ót köve tõen 1 900

2.1.2.2. – köz vet le nül 1 200

2.1.3. An ti oxi dáns meg ha tá ro zá sa HPLC-vel, il let ve GC-vel ha tó anya gon ként 12 500

2.1.4. Béta ka ro tin meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 19 300

2.1.5. Asz kor bin sav meg ha tá ro zá sa (osza zon-kro ma to grá fia) 24 600

2.1.6. C-vi ta min meg ha tá ro zá sa fo to met ri á san 5 000

2.1.7. C-vi ta min meg ha tá ro zá sa tit rá lás sal 2 500

2.1.8. C-vi ta min meg ha tá ro zá sa VRK-val 10 100

2.1.9. Cso ma go lás, je lö lés vizs gá la ta, ele men ként 1 000
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2.1.10. Cu kor tar ta lom meg ha tá ro zá sa en zi me sen 7 100

2.1.11. Cu kor tar ta lom meg ha tá ro zá sa HPLC-vel, kom po nen sen ként 17 700

2.1.12. Cuk rok meg ha tá ro zá sa (VRK) 15 100

2.1.13. Összes cu kor tar ta lom meg ha tá ro zá sa po la ri met ri á san 3 000

2.1.14. Összes cu kor tar ta lom meg ha tá ro zá sa tit rá lás sal 5 000

2.1.15. Dext rin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 900

2.1.16. Ér zék szer vi vizs gá lat:

2.1.16.1. – rész le ges 1 300

2.1.16.2. – tel jes 3 000

2.1.17. Ét ke zé si só ás vány olaj-tar ta lom meg ha tá ro zá sa dön tõ módszerrel 8 200

2.1.18 Ét ke zé si só ás vány olaj-tar ta lom meg ha tá ro zá sa gyors módszerrel 5 900

2.1.19. Ét ke zé si só kal ci um tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.1.20. Ét ke zé si só KI-tar ta lom meg ha tá ro zá sa:

2.1.20.1. – dön tõ mód szer rel 2 500

2.1.20.2. – gyors mód szer rel 1 900

2.1.21. Ét ke zé si só mag né zi um tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.1.22. Ét ke zé si só NaCl-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 600

2.1.23. Ét ke zé si só szul fát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 300

2.1.24. Ét ke zé si só víz ben old ha tat lan rész meg ha tá ro zá sa 1 900

2.1.25. Fe hér je tar ta lom meg ha tá ro zá sa Kjel dahl-mód szer rel 10 500

2.1.26. Fe hér je tar ta lom meg ha tá ro zá sa Du mas-mód szer rel 10 500

2.1.27. Fém tar ta lom meg ha tá ro zás AAS-láng ger jesz tés sel (fé men ként)

2.1.27.1. – szá raz ham vasz tás sal 10 100

2.1.27.2. – ned ves fel tá rás után 11 400

2.1.27.3. – hid rid tech ni ka al kal ma zá sá val 14 000

2.1.27.4. – Hg ana li zá tor ral 14 000

2.1.28. Fém tar ta lom meg ha tá ro zás AAS-gra fit kály hás ger jesz tés sel (fémenként) 13 200

2.1.29. Fosz fát tar ta lom meg ha tá ro zás 5 500

2.1.30. For mal de hid meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 17 600

2.1.31. For mal de hid meg ha tá ro zá sa (fo to met ri ás mód szer rel) 11 000

2.1.32. Gli a din (glu ten) meg ha tá ro zá sa ELI SA-val 14 100

2.1.33. Ha mu lú gos ság meg ha tá ro zá sa 3 900

2.1.34. Ha mu tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 000

2.1.35. Ka ro tin meg ha tá ro zá sa (fo to met ri ás mód szer rel) 15 900

2.1.36. Ka ze in meg ha tá ro zá sa ELI SA-val 14 100

2.1.37. Ke mé nyí tõ tar ta lom meg ha tá ro zá sa po la ri met ri á san 3 300

2.1.38. Ke mé nyí tõ tar ta lom meg ha tá ro zá sa tit rá lás sal 3 900

2.1.39. Ke mé nyí tõ tar ta lom meg ha tá ro zá sa enzimesen 7 100

2.1.40. Ké nes sav meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 16 800

2.1.41. Ki nin meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 17 600

2.1.42. Kof fe in meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 16 800

2.1.43. Kony ha só tar ta lom meg ha tá ro zá sa Mohr-mód szer rel 2 000
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2.1.44. Kony ha só tar ta lom meg ha tá ro zá sa po ten ci o met ri ás vég pont jel zés sel 2 200

2.1.45. Kony ha só tar ta lom meg ha tá ro zá sa Vol hard-mód szer rel 2 200

2.1.46. Me ta nol tar ta lom meg ha tá ro zá sa GC-vel 18 000

2.1.47. Éde sí tõ szer (as par tám, ace szul fám, sza cha rin) együt tes meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 23 500

2.1.48. Nyers rost tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 600

2.1.49. Összes szén hid rát meg ha tá ro zás, Scho orl sze rint 14 700

2.1.50. Összes sav meg ha tá ro zá sa 1 600

2.1.51. pH-meg ha tá ro zás mû sze re sen 1 200

2.1.52. Re du ká ló cu kor tar ta lom meg ha tá ro zá sa po la ri met ri á san 3 100

2.1.53. Re du ká ló cu kor tar ta lom meg ha tá ro zá sa tit rá lás sal 3 400

2.1.54. Sav fok meg ha tá ro zá sa 1 600

2.1.55. Sa vó fe hér je meg ha tá ro zá sa ELI SA-val 14 100

2.1.56. Só sav ban old ha tat lan hamu meg ha tá ro zá sa 3 900

2.1.57. Szá raz anyag-, víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa at mosz fé rás szárítással 1 900

2.1.58. Szá raz anyag-, víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa old ósze res desz til lá lás sal 3 900

2.1.59. Szá raz anyag-, víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa pik no mé ter rel 2 800

2.1.60. Szá raz anyag-, víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa ref rak to met ri á san 1 200

2.1.61. Szá raz anyag-, víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa vá ku um szá rí tás sal 2 500

2.1.62. Szer ves sav meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 18 300

2.1.63. Szer ves sa vak meg ha tá ro zá sa VRK-val 25 800

2.1.64. Faj fe hér je (ba rom fi, juh, ser tés, szar vas mar ha és szó ja) meg ha tá ro zá sa ELI SA-val
fajtánként 11 600

2.1.65. Szor bin sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 400

2.1.66. Szti rol meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 18 600

2.1.67. Tar tó sí tó szer meg ha tá ro zá sa HPLC-vel vagy GC-vel 21 100

2.1.68. Tar tós sá gi pró ba 1 100

2.1.69. Tö meg, tér fo gat el len õr zé se ele men ként 1 000

2.1.70. Trip szin in hi bi tor meg ha tá ro zás, Ka ka de szerint 19 600

2.1.71. Trip szin in hi bi tor-ak ti vi tás meg ha tá ro zá sa 12 800

2.1.72. Vi ta mi nok (B1, B2, B6, ni a cin, ni a ci na mid, A, D, E, C stb.) meg ha tá ro zá sa HPLC-vel, 
fajtánként 21 500

2.1.73. Fol sav, pan to tén sav, B12 vi ta mi nok meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 31 500

2.1.74. Zsi ra dék meg ha tá ro zá sa We i bul szerint 11 300

2.1.75. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa Ger ber-mód szer rel 1 900

2.1.76. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa hi deg ext rak ci ó val 2 500

2.1.77. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa Rö se–Gott li eb-mód szer rel 3 300

2.1.78. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa sa vas fel tá rás után me leg vagy hi deg ext rak ci ó val 5 000

2.1.79. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa Soxh let-mód szer rel, ha gyo má nyos módon 6 400

2.1.80. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa Soxh let-mód szer rel, ana li zá tor ral 5 400

2.1.81. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa Van Gu lik-mód szer rel 1 800

2.1.82. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa több szö rös Soxh let-ext rak ci ó val 8 300

2.1.83. Szte ri nek meg ha tá ro zá sa GC-vel faj tán ként 17 000
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2.1.84. Összes szén hid rát meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 20 000

2.1.85. Tel jes kon zer vek tar tós sá gi pró bá ja 3 000

2.2. Ada lék anyag-vizs gá lat

2.2.1. Ada lék anyag szor bit tar ta lom meg ha tá ro zá sa

2.2.1.1. – dön tõ mód szer rel 10 800

2.2.1.2. – pa pír kro ma to grá fi á val 8 200

2.2.2. Ar zén tar ta lom ki mu ta tás Gut ze it-pró bá val 6 500

2.2.3. Cik la mát-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 9 900

2.2.4. Cik la mát-tar ta lom meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 19 300

2.2.5. Éte res ma ra dék meg ha tá ro zá sa 3 300

2.2.6. Fosz fa tid tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.2.7. Ha tó anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa (Na-ben zo át) 3 400

2.2.8. Ha tó anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa (sza bad ben zoe sav) 1 800

2.2.9. Ku ma rin tar ta lom meg ha tá ro zá sa GC-vel 14 100

2.2.10. Mes ter sé ges éde sí tõ szer ki mu ta tá sa 8 200

2.2.11. Na-ben zo át ben zoe sav össze te võ jé nek ol va dás pont ja 1 600

2.2.12. Na-ben zo át ne héz fém tar ta lom ki mu ta tá sa 1 100

2.2.13. Nö vé nyi fosz fa ti dok olaj tar tal má nak meg ha tá ro zá sa 2 500

2.2.14. Nö vé nyi fosz fa ti dok szer ves szennye zõ dés meg ha tá ro zá sa 1 500

2.2.15. Szí ne zék azo no sí tá sa gyap jú fes tés sel 3 300

2.2.16. Szí ne zék azo no sí tá sa VRK-val 8 200

2.2.17. Szí ne zék-tar ta lom meg ha tá ro zá sa, kom po nen sen ként 10 700

2.2.18. Szor bit tar ta lom meg ha tá ro zá sa VRK-val 14 500

2.3. Ba rom fi, to jás vizs gá la ta

2.3.1. Ba rom fi ide gen víz-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 100

2.3.2. Csont tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 200

2.3.3. Fa gyasz tott to jás lé-ké szít mény hab tar tó ké pes sé gé nek meg ha tá ro zá sa 1 300

2.3.4. Fa gyasz tott to jás lé-ké szít mény hab fel ve rõ ké pes sé gé nek meg ha tá ro zá sa 1 200

2.3.5. Fa gyasz tott to jás lé-ké szít mény mag hõ mér sék let mérése 1 100

2.3.6. Hid ro xi-pro lin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 7 100

2.3.7. Kal ci um tar ta lom meg ha tá ro zá sa tit rá lás sal 3 400

2.3.8. Tisz tí tott ság meg ha tá ro zá sa 1 000

2.3.9. To jás lám pá zá sa 75 da ra bon ként 1 500

2.3.10. To jás lég kam ra-ál la pot meg ha tá ro zá sa 1 000

2.3.11. To jás lég kam ra-ma gas ság mé ré se 1 000

2.3.12. To jás fe hér je ál la po tá nak meg ha tá ro zá sa 1 000

2.3.13. To jás por for mal de hid-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 400

2.3.14. To jás por li pi dek sav fok meg ha tá ro zá sa 2 500

2.3.15. To jás por összes sav fok meg ha tá ro zá sa tit rá lás sal 2 200

2.3.16. To jás por pH-meg ha tá ro zá sa 1 200

2.3.17. To jás por vi zes sav fok meg ha tá ro zá sa 1 900

7330 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/134. szám



2.3.18. To jás por-old ha tó ság meg ha tá ro zá sa cent ri fu gá lás sal 1 900

2.3.19. To jás por-old ha tó ság meg ha tá ro zá sa ref rak to mé ter rel 1 200

2.3.20. To jás por-szem csé zett ség meg ha tá ro zá sa üle pí tés sel 1 200

2.3.21. To jás sár gá ja ál la po tá nak meg ha tá ro zá sa 1 000

2.3.22. Vá gott és da ra bolt ba rom fi mag hõ mér sék let mérése 1 000

2.4. Bor vizs gá la ta

2.4.1. Al de hid tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 200

2.4.2. An to ci a nin-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 200

2.4.3. Asz kor bin sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.4.4. Atom ab szorp ci ós vizs gá la tok 8 000

2.4.5. Ben zoe sav-tar ta lom ki mu ta tá sa VRK-val 3 300

2.4.6. Bor ke ze lõ, de rí tõ anya gok igé nyé nek meg ál la pí tá sa 3 300

2.4.7. Ci án hid ro gén-tar ta lom ki mu ta tá sa 1 600

2.4.8. Ci án hid ro gén-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.4.9. Cser sav-po li fe nol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 200

2.4.10. Di eti lén-gli kol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.4.11. Dig lü ko zid ki mu ta tá sa 1 000

2.4.12. En zi ma ti kus meg ha tá ro zá sok 5 500

2.4.13. Ész ter tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.4.14. Ext rakt tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 100

2.4.15. Fo lya dék kro ma to grá fi ás vizs gá la tok 9 100

2.4.16. Fosz fát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 200

2.4.17. Fur fu rol tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 200

2.4.18. Gáz kro ma to grá fi ás vizs gá la tok 9 100

2.4.19. Gli ce rin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.4.20. Glü kóz-fruk tóz arány po la ri met ri ás meg ha tá ro zá sa 2 200

2.4.21. Ha mu lú gos ság meg ha tá ro zá sa 3 100

2.4.22. Ha mu tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 600

2.4.23. Hi deg pró ba 1 000

2.4.24. Ide gen szí ne zõ anyag tar ta lom azo no sí tá sa 6 400

2.4.25. Ide gen szí ne zõ anyag tar ta lom ki mu ta tá sa 1 600

2.4.26. Il ló sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 500

2.4.27. In vert cu kor-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 100

2.4.28. Ka ra mell ki mu ta tá sa 6 500

2.4.29. Kék de rí tés 6 500

2.4.30. Klo rid tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 300

2.4.31. Koz ma olaj-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 200

2.4.32. Láng fo to met ri ás fém vizs gá la tok 3 000

2.4.33. Fém tar ta lom meg ha tá ro zá sa gra fit kály hás atom ab szorp ci ós mód szer rel (ETA-AAS)
(pl. Pb, Cd) 12 300

2.4.34. Le u ko-an to ci a ni din-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 200

2.4.35. Le ve gõ pró ba 1 000
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2.4.36. Mal li gand-ké szü lék hi te le sí té se 8 200

2.4.37. Me leg pró ba 1 000

2.4.38. Me til al ko hol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.4.39. Mik ro szkó pos vizs gá lat 3 000

2.4.40. Must fo ko lás 1 000

2.4.41. Nit rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 500

2.4.42. Oxi me til-fur fu rol ki mu ta tá sa 1 000

2.4.43. Oxi me til-fur fu rol meg ha tá ro zá sa 4 200

2.4.44. Összes ké nes sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 300

2.4.45. Összes tit rál ha tó sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 000

2.4.46. Pa lack ál ló sá gi vizs gá lat 4 000

2.4.47. pH meg ha tá ro zá sa 1 000

2.4.48. Rá zó pró ba 1 000

2.4.49. Ref rak ció mé ré se 1 000

2.4.50. Sû rû ség meg ha tá ro zá sa are o mé ter rel 1 000

2.4.51. Sû rû ség meg ha tá ro zá sa pik no mé ter rel 2 100

2.4.52. Sû rû ség meg ha tá ro zá sa egyéb mód szer rel 2 100

2.4.53. Sza bad ké nes sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 000

2.4.54. Sza ha róz tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 100

2.4.55. Sza li cil sav-tar ta lom ki mu ta tá sa VRK-val 3 300

2.4.56. Szén sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.4.57. Szén sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa af ro mé ter rel 1 000

2.4.58. Szer ves sa vak egyen kén ti meg ha tá ro zá sa 5 800

2.4.59. Szesz tar ta lom meg ha tá ro zá sa ae ro mé ter rel 1 000

2.4.60. Szesz tar ta lom meg ha tá ro zá sa sû rû ség mé rés sel 2 100

2.4.61. Szín meg ha tá ro zá sa só sav pró bá val 1 000

2.4.62. Szín in ten zi tás meg ha tá ro zá sa 1 600

2.4.63. Szor bin sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 200

2.4.64. Szul fát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.4.65. Tö meg spekt ro met ri ás vizs gá la tok 16 600

2.4.66. Üle dék ké mi ai vizs gá la ta 3 300

2.4.67. Üle dék, sep rõ meg ha tá ro zá sa 1 000

2.4.68 Cu kor ere det meg ha tá ro zá sa mág ne ses mag re zo nan cia mód szer rel (SNIF-NMR) 113 000

2.4.69. Fo lin-Ci o cal teu-in dex meg ha tá ro zá sa 4 000

2.5. Cu kor ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.5.1. Cu kor liszt ke mé nyí tõ-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 100

2.5.2. Ha mu tar ta lom meg ha tá ro zá sa kon duk to met ri á san 2 200

2.5.3. Ke nõ anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 900

2.5.4. Koc ka cu kor mál lá si idõ meg ha tá ro zá sa 1 100

2.5.5. Kris tály- és por cu kor szem cse nagy ság meg ha tá ro zá sa 1 200

2.5.6. Szín meg ha tá ro zás eta lon hoz vi szo nyít va 1 200
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2.5.7. Szín meg ha tá ro zás ol dat ban 4 300

2.5.8. Tal kum tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 200

2.5.9. Va nil lin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 400

2.5.10. Víz ben old ha tat lan anyag tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 000

2.6. Do hány ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.6.1. Ci ga ret ta, szi var ka és szi var mé re té nek meg ha tá ro zá sa 1 600

2.6.2. Fo gyasz tói cso ma go lás ban lévõ da rab szám meg ha tá ro zá sa 1 000

2.6.3. Fo gyasz tá si do há nyok vá gat szé les ség meg ha tá ro zá sa 1 600

2.6.4. Fõ füst kát rány- és ni ko tin tar ta lom együt tes meg ha tá ro zá sa GC-vel 31 000

2.6.5. Fõ füst kát rány- és ni ko tin tar ta lom együt tes meg ha tá ro zá sa GC-vel és Karl-Fis cher
módszerrel 25 500

2.6.6. Fõ füst kát rány-, ni ko tin- és szén-mon oxid tar ta lom együt tes meg ha tá ro zá sa 35 000

2.6.7. Fõ füst szén-mon oxid tar tal má nak meg ha tá ro zá sa 21 000

2.7. Édes ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.7.1. Ava so dás ki mu ta tá sa (Kre is-re ak ció) 1 100

2.7.2. Be vo nat arány meg ha tá ro zá sa me cha ni kai szét vá lasz tás sal 1 200

2.7.3. Be vo nat arány meg ha tá ro zá sa ned ves ség tar ta lom alapján 3 900

2.7.4. Be vo nat arány meg ha tá ro zá sa összes cu kor tar ta lom alapján 7 600

2.7.5. Be vo nat arány meg ha tá ro zá sa pet ro lé te res gyors módszerrel 2 500

2.7.6. Be vo nat arány meg ha tá ro zá sa zsír tar ta lom alapján 11 100

2.7.7. Cas son-visz ko zi tás meg ha tá ro zá sa 2 200

2.7.8. Ci án hid ro gén-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 8 900

2.7.9. D-szám meg ha tá ro zá sa 3 300

2.7.10. Di la tá ció vizs gá lat 1 900

2.7.11. Dú sí tó anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 200

2.7.12. Gu mi bá zis mennyi sé gé nek meg ha tá ro zá sa 2 700

2.7.13. Ka kaó bab-sû rû ség meg ha tá ro zá sa 1 100

2.7.14. Ka kaó ital szusz pen zió tar ta lom meg ha tá ro zá sa cent ri fu gá lás sal 1 900

2.7.15. Ka kaó ital szusz pen zió tar ta lom meg ha tá ro zá sa üle pí tés sel 1 900

2.7.16. Ká vé ital szol gál ta tá si ér ték meg ha tá ro zá sa 7 600

2.7.17. Klo rid ki mu ta tá sa 1 100

2.7.18. Ko cso nyá sí tó ké pes ség meg ha tá ro zá sa Blo om-mód szer rel 1 100

2.7.19. Ko cso nyá sí tó ké pes ség meg ha tá ro zá sa gyors mód szer rel 1 000

2.7.20. Ko cso nyá sí tó ké pes ség meg ha tá ro zá sa Ser ger-mód szer rel 3 100

2.7.21. Lak tóz- és sza cha róz tar ta lom meg ha tá ro zá sa tej szá raz anyag-tar ta lom ra 7 600

2.7.22. Mes ter sé ges szí ne zék ki mu ta tá sa 3 300

2.7.23. Mo no gli ce rid-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 100

2.7.24. Nát ri um-hid ro gén kar bo nát-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.7.25. Olaj mag arány meg ha tá ro zá sa 2 200

2.7.26. Ol dé kony ság meg ha tá ro zá sa 1 000

2.7.27. Õr lé si fok mik ro szkó pos vizs gá la ta 3 300
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2.7.28. Összes szám (fél mik ro) meg ha tá ro zá sa 8 800

2.7.29. Pasz tõ rö zött ség ki mu ta tá sa 1 200

2.7.30. Pré sel he tõ sé gi vizs gá lat 1 000

2.7.31. Pro pil gal lát ki mu ta tá sa 1 000

2.7.32. Sav tû rés meg ha tá ro zá sa 1 900

2.7.33. Sza lon cu kor ál la gá nak meg ha tá ro zá sa Höpp ler-kon zisz to mé ter rel 1 300

2.7.34. Sza lon cu kor szem szám meg ha tá ro zá sa 1 000

2.7.35. Szí ne zõ ké pes ség meg ha tá ro zá sa 1 000

2.7.36. Tej szín hab-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 300

2.7.37. Tisz ta ság, hi bás szem, tör me lék mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa 1 200

2.7.38. To pa nol ki mu ta tá sa 1 100

2.7.39. Töl te lék há nyad meg ha tá ro zá sa 1 200

2.7.40. Tö meg mé rés la bor ban szem szám-meg ha tá ro zás sal 1 000

2.7.41. Vaj sav szám (fél mik ro) meg ha tá ro zá sa 5 200

2.7.42. Vá lasz ték meg ha tá ro zá sa 1 000

2.7.43. Zse la tin tar ta lom ki mu ta tá sa 1 300

2.7.44. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zá sa ref rak to met ri ás módszerrel 2 500

2.8. Fû sze rek vizs gá la ta

2.8.1. Al lil-izo ti o ci a nát-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.8.2. Ci án hid ro gén-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.8.3. Éte res ki vo nat meg ha tá ro zá sa 2 500

2.8.4. Etil-al ko ho los ki vo nat meg ha tá ro zá sa 2 500

2.8.5. Eti lén-klór hid rin meg ha tá ro zá sa GC-vel 15 800

2.8.6. Hid ro xi ben zil-izo ti o ci a nát-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.8.7. Fû szer pap ri ka ál la ti szennye zõ dés meg ha tá ro zá sa 7 600

2.8.8. Fû szer pap ri ka kap sza i cin tar ta lom meg ha tá ro zá sa VRK-val 10 900

2.8.9. Fû szer pap ri ka összes szí ne zék tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.8.10. Fû szer pap ri ka vasszennye zõ dés meg ha tá ro zá sa 1 200

2.8.11. Fû szer pap ri ka-ki vo nat kap sza i cin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 800

2.8.12. Fû szer pap ri ka-ki vo nat ol dó szer ma rad vány meg ha tá ro zá sa GC-vel 9 900

2.8.13. Fû szer pap ri ka-ki vo nat szín ér ték meg ha tá ro zá sa 6 500

2.8.14. Ide gen anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 600

2.8.15. Il ló olaj ere det azo no sí tás GC-vel 15 900

2.8.16. Il ló olaj tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 300

2.8.17. Kur ku ma szín ér ték meg ha tá ro zá sa 6 500

2.8.18. Mik ro szkó pos vizs gá lat 4 300

2.8.19. Õr lé si fi nom ság meg ha tá ro zá sa 1 300

2.8.20. Pi pe rin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.8.21. Sáf rány szí ne zõ ké pes ség meg ha tá ro zá sa 5 200

2.8.22. Va ní lia va nil lin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 6 500

2.8.23. Vi zes ki vo nat meg ha tá ro zá sa 2 200
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2.8.24. Szu dán vö rös meg ha tá ro zá sa 13 800

2.8.25. Szu dán vö rös és egyéb szí ne zé kek meg ha tá ro zá sa LC/MSn mód szer rel 29 500

2.9. Ga bo na- és sü tõ ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.9.1. Ala ki há nya dos meg ha tá ro zá sa 1 000

2.9.2. Bél zet po ro zi tás meg ha tá ro zá sa 1 600

2.9.3. Faj la gos tér fo gat meg ha tá ro zá sa 1 200

2.9.4. Fõ zé si tu laj don ság meg ha tá ro zá sa 1 900

2.9.5. Ide gen mag õr le mény ál la ti kár te võk ki mu ta tá sa 1 200

2.9.6. Ke nyér bél zet ru gal mas ság meg ha tá ro zá sa elasz tig ráf fal 1 500

2.9.7. Ke nyér bél zet ru gal mas ság meg ha tá ro zá sa elasz ti mé ter rel 1 200

2.9.8. Két szer sült duz za dá si szám meg ha tá ro zá sa 1 000

2.9.9. Két szer sült sze let vas tag ság meg ha tá ro zá sa 1 000

2.9.10. Kony ha só men tes ha mu tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 900

2.9.11. Liszt ami lo li tes ál la pot meg ha tá ro zá sa ami lo gráf fal 4 300

2.9.12. Liszt ami lo li tes ál la pot meg ha tá ro zá sa esés szám mé rõ vel 3 100

2.9.13. Liszt avas ság meg ha tá ro zá sa 1 900

2.9.14. Liszt gáz ter me lõ ké pes ség meg ha tá ro zá sa 3 100

2.9.15. Liszt gáz vissza tar tó ké pes ség meg ha tá ro zá sa 5 500

2.9.16. Liszt la bo ra tó ri u mi elõ ál lí tá sa 2 500

2.9.17. Liszt õr lé si fi nom ság meg ha tá ro zá sa 1 300

2.9.18.1. Liszt si kér tar ta lom/si kér te rü lé keny ség meg ha tá ro zá sa 3 200

2.9.18.2. Liszt si kér tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.9.19. Liszt sü té si pró ba 2 500

2.9.20. Liszt szín meg ha tá ro zá sa le u ko mé ter rel 1 900

2.9.21. Liszt szín meg ha tá ro zá sa Pe kár-pró bá val 1 200

2.9.22. Liszt víz fel ve võ-ké pes ség sü tõ ipa ri ér ték meg ha tá ro zá sa 4 300

2.9.23. Mes ter sé ges szí ne zék ki mu ta tá sa 2 500

2.9.24. Mor zsa szem cse mé ret meg ha tá ro zá sa 1 300

2.9.25. Pro te o li tes ak ti vi tás meg ha tá ro zá sa 6 000

2.9.26. Ré tes lap faj la gos fe lü le té nek meg ha tá ro zá sa 1 000

2.9.27. Ré tes lap lap mé re té nek meg ha tá ro zá sa 1 000

2.9.28. Tisz ta ság és ke vert ség meg ha tá ro zá sa 1 900

2.9.29. Saj tolt sü tõ élesz tõ ke lesz tõ ké pes ség meg ha tá ro zá sa ter mosz tát ban 1 600

2.9.30. Sár ga pig ment tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.9.31. Sós pál ci ka tö ré si szi lárd ság meg ha tá ro zá sa 1 000

2.9.32. Sü tõ élesz tõ ke lesz tõ ké pes ség meg ha tá ro zá sa er je dés író val 5 300

2.9.33. Szín in dex meg ha tá ro zá sa 1 900

2.9.34. To jás tar ta lom meg ha tá ro zá sa szte rin tar ta lom alap ján (fotometria) 5 900

2.9.35. To jás tar ta lom meg ha tá ro zá sa zsír tar ta lom alapján 3 300

2.9.36. Tör me lék tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 300

2.9.37. Töl te lék há nyad meg ha tá ro zá sa 1 100

2.9.38. Víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa elõ szá rí tás sal 1 900
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2.10. Hús, hús ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.10.1. Am mó nia meg ha tá ro zá sa en zi me sen 7 100

2.10.2. Át fõ zött ség meg ha tá ro zá sa fosz fa táz ak ti vi tás sal 4 300

2.10.3. Át fõ zött sé gi pró ba 1 200

2.10.4. Át só zott sá gi pró ba 1 300

2.10.5. Éber-pró ba 1 200

2.10.6. Elekt ro fo ré zi ses vizs gá lat (faj fe hér je) 8 300

2.10.7. Faj fe hér je meg ha tá ro zá sa ELISA mód szer rel 16 500

2.10.8. Faj fe hér je ki mu ta tá sa ELISA mód szer rel 4 300

2.10.9. Fosz fát tar ta lom meg ha tá ro zás dön tõ mód szer rel 5 500

2.10.10. Fõ zõ pró ba 1 300

2.10.11. Ha e mog lo bin meg ha tá ro zá sa 4 300

2.10.12. Hid ro xip ro lin tar ta lom meg ha tá ro zá sa (kö tõ szö vet) 7 100

2.10.13. Kö té si pró ba 1 200

2.10.14. Kre iss-pró ba 1 200

2.10.15. Mag hõ mér sék let mé ré se, meg ha tá ro zá sa 1 200

2.10.16. Nit rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 500

2.10.17. Nit rit tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.10.18. Po li fosz fát-tar ta lom ki mu ta tá sa VRK-val 8 200

2.10.19. Re dox po ten ci ál meg ha tá ro zá sa 1 200

2.10.20. Sü tõ pró ba 1 300

2.10.21. Szi lárd és fo lyé kony al ko tó ré szek, a ki ol vasz tott zsír mennyi ség meg ha tá ro zá sa 1 300

2.10.22. Víz ak ti vi tás mû sze res mé ré se 1 300

2.10.23. Fül le dé si pró ba 1 100

2.11. Kávé, tea vizs gá la ta

2.11.1. Be vo nat anyag, fény máz vizs gá la ta 3 400

2.11.2. Be vo nat anyag, sel lak vizs gá la ta 1 900

2.11.3. Ki o la jo so dás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa dön tõ módszerrel 1 900

2.11.4. Klo ro gén sav meg ha tá ro zá sa 7 600

2.11.5. Kof fe in meg ha tá ro zá sa dön tõ mód szer rel 6 800

2.11.6. Kof fe in meg ha tá ro zá sa gyors mód szer rel 3 400

2.11.7. Szer ves és szer vet len ide gen anya gok meg ha tá ro zá sa 1 100

2.11.8. Tea cser sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 500

2.11.9. Tör me lék tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 100

2.11.10. Víz ben ol dó dó anyag tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.11.11. Vi zes ki vo nat meg ha tá ro zá sa 2 200

2.12. Méz, méz ter mék vizs gá la ta

2.12.1. At ka ölõ sze rek ma ra dé ká nak meg ha tá ro zá sa GC-vel 26 700

2.12.2. Di asz táz ak ti vi tás meg ha tá ro zá sa Got he-fé le módszerrel 6 400

2.12.3. Flu o resz cen cia-vizs gá lat 1 100

2.12.4. HMF-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 000
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2.12.5. In ver táz ak ti vi tás meg ha tá ro zá sa Du is berg szerint 4 300

2.12.6. Méh szu rok vi asz tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 500

2.12.7. Méh vi asz ce re zin/pa raf fin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 900

2.12.8. Méh vi asz ol va dás pont meg ha tá ro zá sa 3 100

2.12.9. Méh vi asz szap pan és ész ter szám meg ha tá ro zá sa 3 300

2.12.10. Méh vi asz tö rés mu ta tó meg ha tá ro zá sa 1 200

2.12.11. Méz faj ta meg ha tá ro zá sa pol len ana lí zis sel 6 400

2.12.12. Pro po lisz gyan ta-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 300

2.12.13. Szennye zõ dés, ide gen anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 500

2.12.14. Elekt ro mos ve ze tõ ké pes ség meg ha tá ro zá sa 1 100

2.13. Mik ro bi o ló gi ai és pa ra zi to ló gi ai vizs gá la tok

2.13.1. Le nyo ma ti, tam po nos tör lé si vagy ka pa rék vé te li el já rás sal vett min ta vizs gá la ta hi gi é -
ni ai el len õr zés céljából, táptalajonként 1 800

2.13.2. An ti bak te ri á lis ha tá sú anya gok je len lé té nek kimutatása

2.13.2.1. An ti bak te ri á lis gát ló ha tás ki mu ta tá sa agar gél-dif fú zi ós mik ro bi o ló gi ai el já rás sal,
mintánként 4 300

2.13.2.2. An ti bak te ri á lis gát ló ha tás ki mu ta tá sa tej bõl agar gél-dif fú zi ós mik ro bi o ló gi ai eljá -
rással 3 300

2.13.2.3. An ti bak te ri á lis gát ló ha tás ki mu ta tá sa tej bõl Del vo test-tel, il let ve egyéb, ezen az el ven 
mû kö dõ eljárással 1 300

2.13.3. Élõ mik ro bák ki mu ta tá sa, il let ve szá má nak meg ha tá ro zá sa

2.13.3.1. – Ba cil lus ce re us 3 000

2.13.3.2. – Ter mo to le ráns Cam py lo bac ter fajok 4 500

2.13.3.3. – Clost ri di um perf rin gens 3 500

2.13.3.4. – Clost ri di um (szul fit re du ká ló) 3 500

2.13.3.5. – En te ro bak té ri um 3 000

2.13.3.6. – En te ro coc cus 4 500

2.13.3.7. – Es che ri chia coli 4 500

2.13.3.8. – Lac to ba cil lus 4 500

2.13.3.9. – Lak tóz-fer men tá ló en te ro bak té ri um (co li form) 3 000

2 13.3.10. – Lis te ria mo no cy to ge nes je len lé té nek ki mu ta tá sa 4 500

2.13.3.11. – Lis te ria mo no cy to ge nes szá má nak meg ha tá ro zá sa te lep szám lá lás sal 5 000

2.13.3.12. – Lis te ria mo no cy to ge nes szá má nak meg ha tá ro zá sa MPN módszerrel 5 000

2.13.3.13. – Me zo fil ae rob és fa kul ta tív ana e rob mik ró bák 2 500

2 13.3.14. – Me zo fil ae rob és fa kul ta tív ana e rob mik ró bák spó ra szá ma 3 000

2.13.3.15. – Oz mo fil élesz tõk 3 000

2.13.3.16. – Pe nész- és élesz tõ gom bák 3 500

2.13.3.17. – Pse u do mo nas ae ru gi no sa 4 500

2.13.3.18. – Sal mo nel la ki mu ta tá sa 4 500

2.13.3.19. – Sal mo nel la sze ro tí pus meg ha tá ro zá sa 5 500

2.13.3.20. – Sal mo nel la fág tí pus meg ha tá ro zá sa 4 000

2.13.3.21. – Sal mo nel la vak ci na tör zsek meg ha tá ro zá sa 4 000
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2.13.3.22. – Ko a gu láz po zi tív stap hy lo coc cu sok, il let ve Stap hy lo coc cus aureus 4 500

2.13.3.23. – Shi gel la 10 500

2.13.3.24. – Vib rio pa ra ha e moly ti cus 6 000

2.13.3.25. – Yer si nia en te ro co li ti ca 4 800

2.13.4. Nyers, füs tölt kol bász, „lán golt” kol bász, sza lá mi fé lék, star ter kul tu rás ter mé kek kö te -
le zõ Sal mo nel la- és Stap hy lo coc cus té tel mi nõ sí tõ vizsgálata 12 500

2.13.5. Star ter kul tú rák vizs gá la ta

2.13.5.1. Star ter kul tú rák tisz ta sá gi vizs gá la ta
(Sal mo nel la, Stap hy lo coc cus. au re us, E. coli, szul fit re du ká ló Clost ri di um, pe nész -
gom ba vizs gá lat, iden ti fi ká lás és mik ró ba szám-meg ha tá ro zás) 16 600

2.13.5.2. Star ter kul tú ra azo nos sá gi vizs gá la ta (10 te lep izo lá lá sa és azonosítása) 16 600

2.13.5.3. Star ter kul tú ra tör zsek iden ti fi ká lá sa, szá má nak meg ha tá ro zá sa – egy törzs esetén 19 600

2.13.5.4. Star ter kul tú ra tör zsek iden ti fi ká lá sa, szá má nak meg ha tá ro zá sa – két törzs esetén 29 400

2.13.5.5. Star ter kul tú ra tör zsek iden ti fi ká lá sa, szá má nak meg ha tá ro zá sa – há rom vagy több
törzs esetén 39 200

2.13.6. Egyéb mik ror ga niz mu sok izo lá lá sa és azo no sí tá sa 9 800

2.13.7. Ivó víz mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ta

2.13.7.1. Ivó víz bak te ri o ló gi ai vizs gá la ta 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let 2. Mel lék let
A/1. I. osz lop szerint: 10 500

2.13.7.2. Ivó víz bak te ri o ló gi ai vizs gá la ta 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let 2. Mel lék let 
A/1. II. osz lop szerint: 17 000

2.13.7.3. Ivó víz tel jes kö rû bak te ri o ló gi ai vizs gá la ta 27 500

2.13.8. Ki egé szí tõ bak te ri o ló gi ai hús vizs gá lat 10 500

2 13.9. Mû sze res mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok

2.13.9.1. Lis te ria mo no cy to ge nes ki mu ta tá sa im pe dan cia mé ré sen ala pu ló módszerrel 5 200

2.13.9.2. Sal mo nel la ki mu ta tá sa im pe dan cia mé ré sen ala pu ló módszerrel 5 200

2.13.9.3. Me zo fil ae rob és fa kul ta tív ana e rob mik ro bák ki mu ta tá sa im pe dan cia mé ré sen ala pu ló 
módszerrel 3 100

2.13.9.4. Co li form bak té ri u mok ki mu ta tá sa im pe dan cia mé ré sen ala pu ló módszerrel 5 200

2.13.9.5. Nyers, füs tölt kol bász, „lán golt” kol bász, sza lá mi fé lék, star ter kul tu rás ter mé kek kö te -
le zõ Sal mo nel la té tel mi nõ sí tõ vizs gá la ta im pe dan cia mérésen alapuló módszerrel 5 200

2.13.9.6. Mik ro or ga niz mu sok ki mu ta tá sa PCR mód szer rel mik ro bán ként 10 200

2.13.10.1. Bak té ri um to xi nok ki mu ta tá sa 11 000

2.13.10.2. Stap hy lo coc cus en te ro to xin ki mu ta tá sa 11 000

2.13.10.3. Ve ro to xin ki mu ta tá sa 8 500

2.13.11. Pa ra zi to ló gi ai vizs gá la tok

2.13.11.1. Tri chi nel la vizs gá lat emész té ses el já rás sal (ma xi mum 50 ser té sen ként) 5 000

2.13.11.2. Tri chi nel la vizs gá lat mik ro szkóp pal, min tán ként 1 200

2.13.11.3. En to mo ló gi ai vizs gá lat fer tõ zött ség vagy szennye zett ség gya nú ja esetén 4 300

2 13.12. Egyéb vizs gá la tok

2.13.12.1. Na tív ké szít mé nyek mik ro szkó pos vizs gá la ta 1 500

2.13.12.2. Fes tett ké szít mé nyek mik ro szkó pos vizs gá la ta 2 500

2.13.12.3. Kí sér le ti ál lat ol tá sa 3 000
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2.14. Ra di o ló gi ai vizs gá lat

2.14.1. Összes al fa-ak ti vi tás kon cent rá ció meg ha tá ro zá sa 13 200

2.14.2. Pu-izo tó pok ak ti vi tás kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa al fa-spekt ro met ri á val 45 000

2.14.3. Am–241 ak ti vi tás kon cent rá ció meg ha tá ro zá sa al fa-spekt ro met ri á val 45 000

2.14.4. U-izo tó pok ak ti vi tás kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa al fa-spekt ro met ri á val 35 000

2.14.5. Cs–137 ak ti vi tás kon cent rá ció meg ha tá ro zá sa szcin til lá ci ós gam ma-spekt ro met ri á val 15 300

2.14.6. Fél ve ze tõ de tek to ros gam ma-spekt ro met ria (3 órá nál rö vi debb idõ tar ta mú vizsgálat) 17 000

2.14.7. Fél ve ze tõ de tek to ros gam ma-spekt ro met ria (3 órá nál hosszabb idõ tar ta mú vizsgálat) 22 400

2.14.8. Összes bé ta-ak ti vi tás kon cent rá ció meg ha tá ro zá sa 6 000

2.14.9. Sr 90+Y 90 ak ti vi tás kon cent rá ció meg ha tá ro zá sa 20 000

2.14.10. Tri ci um ak ti vi tás kon cent rá ció meg ha tá ro zá sa (vízbõl) 24 000

2.14.11. Fél ve ze tõ de tek to ros in-si tu gam ma-spekt ro met ria elõ ze tes egyez te tés
sze rint

2.15. Sör ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.15.1. Al fa sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 10 800

2.15.2. Ere de ti ext rakt tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 400

2.15.3. Ér ték te len há nyad és pely vás ság mér té ké nek meg ha tá ro zá sa 1 600

2.15.4. Hab tar tós ság meg ha tá ro zá sa 1 200

2.15.5. Lát szó la gos ext rakt tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 700

2.15.6. Lát szó la gos vég er je dés fok meg ha tá ro zá sa 4 300

2.15.7. Összes szén hid rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 400

2.15.8. Pasz tõ rö zött ség meg ha tá ro zá sa 1 200

2.15.9. Sör szín meg ha tá ro zá sa 5 200

2.15.10. Sû rû ség meg ha tá ro zás 2 700

2.15.11. Szén-di oxid meg ha tá ro zá sa nyo más mé rés sel (gyors módszer) 1 100

2.15.12. Szén-di oxid meg ha tá ro zá sa tit rá lás sal (dön tõ módszer) 2 500

2.16. Szesz-, li kõr ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.16.1. Ace ton tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.16.2. Ace ton meg ha tá ro zá sa GC-vel 11 700

2.16.3. Ak ro le in tar ta lom ki mu ta tá sa 3 100

2.16.4. Al de hid tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.16.5. De na tu rált szesz fe nolf ta le in próba 1 100

2.16.6. De na tu rált szesz le pár lá si pró ba 1 900

2.16.7. De na tu rált szesz sû rû ség meg ha tá ro zá sa 2 700

2.16.8. Ész ter tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.16.9. Ét ke zé si ecet acet al de hid-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.16.10. Ét ke zé si ecet ace ton tar ta lom ki mu ta tá sa 1 600

2.16.11. Ét ke zé si ecet be pár lá si ma ra dék meg ha tá ro zá sa 1 900

2.16.12. Ét ke zé si ecet ecet sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 600

2.16.13. Ét ke zé si ecet flu o resz cen cia próba 1 600

2.16.14. Ét ke zé si ecet for mal de hid-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 500

2005/134. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7339



2.16.15. Ét ke zé si ecet han gya sav tar ta lom ki mu ta tá sa 1 600

2.16.16. Ét ke zé si ecet me til-al ko hol tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.16.17. Ét ke zé si ecet oxi dá ci ós pró ba 1 900

2.16.18. Ét ke zé si ecet szul fát-ion ki mu ta tá sa 1 200

2.16.19. Fi nom szesz al de hid-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.16.20. Fi nom szesz be pár lá si ma ra dék meg ha tá ro zá sa 1 900

2.16.21. Fi nom szesz ész ter-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.16.22. Fi nom szesz flu o resz cen cia meg ha tá ro zá sa 1 600

2.16.23. Fi nom szesz fur fu rol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.16.24. Fi nom szesz koz ma olaj-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.16.25. Fi nom szesz ne héz fém-tar ta lom ki mu ta tá sa 1 100

2.16.26. Fi nom szesz oxi dá ci ós pró ba 1 900

2.16.27. Fi nom szesz sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.16.28. Fur fu rol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 100

2.16.29. Han gya sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa di rekt mód szer rel 1 900

2.16.30. Han gya sav meg ha tá ro zá sa GC-vel 11 700

2.16.31. Ké nes sav ki mu ta tá sa 1 100

2.16.32. Ké nes sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.16.33. Koz ma olaj-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.16.34. Me ta nol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.16.35. Ólom tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.16.36. Összes ci án tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.16.37. Réz tar ta lom meg ha tá ro zá sa ha tár ér ték mód szer rel 1 900

2.16.38. Réz tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to met ri ás módszerrel 5 200

2.16.39. Sós bor szesz ész ter-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.16.40. Sós bor szesz men tol tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.16.41. Szin te ti kus szí ne zõ anyag ki mu ta tá sa 1 900

2.16.42. Szin te ti kus szí ne zõ anyag meg ha tá ro zá sa 10 800

2.16.43. Tar tós sá gi pró ba 1 100

2.16.44. To jás li kõr to jás tar ta lom meg ha tá ro zá sa zsír alapján 5 500

2.16.45. Vas tar ta lom ki mu ta tá sa 1 600

2.16.46. Vas tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.17. Tar tó sí tott élel mi szer vizs gá la ta

2.17.1. Al ko tó ré szek ará nyá nak meg ha tá ro zá sa 1 000

2.17.2. Ben zoe sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to met ri á val 5 200

2.17.3. Bulk-in dex szá rít má nyok nál 5 000

2.17.4. Ecet sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa kén-di oxid mellett 3 900

2.17.5. Ecet sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.17.6. Ecet sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa kén-di oxid, han gya sav mellett 5 900

2.17.7. Fõ zé si idõ meg ha tá ro zá sa 1 200

2.17.8. Gesz te nye ké szít mény héj tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 200
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2.17.9. Gesz te nye ké szít mény víz old ha tó szá raz anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.17.10. Glu ta min sav meg ha tá ro zá sa en zi me sen 7 100

2.17.11. Gyors fa gyasz tott ter mé kek elõ fõ zött sé gé nek meg ha tá ro zá sa 1 200

2.17.12. Gyors fa gyasz tott ter mé kek fõ zé si pró bá ja 1 200

2.17.13. Gyors fa gyasz tott ter mé kek hõ mér sék let mérése 1 100

2.17.14. Gyors fa gyasz tott zöld bor só szem ke ve re dés meg ha tá ro zá sa 1 100

2.17.15. Gyors fa gyasz tott zöld ség al ko hol ban old ha tat lan rész meg ha tá ro zá sa 3 300

2.17.16. Han gya sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa di rekt mód szer rel 3 900

2.17.17. Han gya sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa ecet sav mellett 5 500

2.17.18. Ké nes sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa desz til lá lás sal 6 400

2.17.19. Ké nes sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa jo do met ri á san 5 200

2.17.20. Mé ret meg ha tá ro zá sa 1 200

2.17.21. Mus tár kon zisz ten cia meg ha tá ro zá sa 1 100

2.17.22. Mus tár olaj-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.17.23. Nát ri umg lu ta mát-tar ta lom meg ha tá ro zá sa VRK-val 10 800

2.17.24. Nit rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa en zi me sen 7 100

2.17.25. Nit rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa fo to met ri ás módszerrel 5 500

2.17.26. Nit rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa ion sze lek tív elekt ród dal 1 900

2.17.27. Nit rit tar ta lom meg ha tá ro zá sa fo to met ri ás módszerrel 5 200

2.17.28. Nit rit tar ta lom meg ha tá ro zá sa ion sze lek tív elekt ród dal 1 900

2.17.29. Nö vé nyi élel mi sze rek mik ro szkó pos vizs gá la ta 4 300

2.17.30. Összes ka ro tin tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to met ri á val 5 200

2.17.31. Pa ra di csom por víz old ha tó szí ne zék tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to met ri á val 5 200

2.17.32. Pa ra di csom por zsír old ha tó szí ne zék tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to met ri á val 5 200

2.17.33. Pa ra di csom sû rít mény fe ke te pont vizs gá la ta 1 900

2.17.34. Pa ra di csom sû rít mény Ho ward-szám vizs gá lat 3 300

2.17.35. Pek tin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 4 300

2.17.36. Pek tin tar ta lom meg ha tá ro zá sa (AOAC) 23 900

2.17.37. Sza li cil sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.17.38. Szul fit tar ta lom meg ha tá ro zá sa en zi me sen 7 100

2.17.39. Tö mí tett zá rás vizs gá la ta 1 000

2.17.40. Víz ak ti vi tás (aw) meg ha tá ro zá sa ten zi o met ri á san 4 300

2.17.41. Víz fel ve võ-ké pes ség meg ha tá ro zá sa 1 000

2.17.42. Zöld bor só zsen ge ség meg ha tá ro zá sa fi nom éter rel 1 200

2.17.43. Kon zisz ten cia meg ha tá ro zá sa Bost wick-ké szü lék kel 1 000

2.18. Tej, tej ipa ri ter mé kek vizs gá la ta

2.18.1. Ál lo mány vizs gá lat pe net ro mé ter rel 1 200

2.18.2. Fosz fa táz en zim ki mu ta tá sa 1 200

2.18.3. Fosz fa táz en zim meg ha tá ro zá sa dön tõ mód szer rel 5 500

2.18.4. Hab tej szín ke mény ség meg ha tá ro zá sa 1 100

2.18.5. Hab tej szín tér fo gat nö ve ke dés meg ha tá ro zá sa 1 100
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2.18.6. Íze sí tett te jes ita lok üle dék tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 100

2.18.7. Lak tát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 500

2.18.8. Mas ti test-pró ba 1 100

2.18.9. Me ti lén kék pró ba 1 100

2.18.10. Presszó tej por ol dó dá si idõ meg ha tá ro zá sa 1 100

2.18.11. Re za zu rin pró ba 1 100

2.18.12. Sa va nyú tej ké szít mé nyek sû rû ség meg ha tá ro zá sa pik no mé ter rel 2 700

2.18.13. Sa vó por sû rû ség meg ha tá ro zá sa 1 100

2.18.14. Stroch-pró ba 1 200

2.18.15. Tar tós sá gi pró ba 1 100

2.18.16. Tej fa gyás pont csök ke nés meg ha tá ro zá sa 4 500

2.18.17. Tej kal ci um tar tal má nak meg ha tá ro zá sa komp le xo met ri á val 3 300

2.18.18. Tej kal ci um tar tal má nak meg ha tá ro zá sa per man ga no met ri á val 3 900

2.18.19. Tej ref rak ció szám meg ha tá ro zá sa 1 900

2.18.20. Tej tisz ta sá gi pró ba 1 100

2.18.21. Tej tom pí tott ság vizs gá la ta tit rá lás sal 1 900

2.18.22. Tej Whi te si de-pró ba 1 000

2.18.23. Tej ipa ri alap anyag ter mék ho mo gé ne zett vizs gá la ta 1 600

2.18.24. Tej por/sav ka ze in old ha tó sá gi in dex meg ha tá ro zá sa 1 200

2.18.25. Tej sû rû ség meg ha tá ro zá sa Mohr-Westp hal-mér leg gel 1 300

2.18.26. Tej sû rû ség meg ha tá ro zá sa pik no mé ter rel 2 700

2.18.27. Tej sû rû ség meg ha tá ro zá sa tej fok mé rõ vel 1 200

2.18.28. Tej szín hab ke mény ség meg ha tá ro zá sa 1 100

2.18.29. Tej szín hab lé eresz tés vizs gá lat 1 100

2.18.30. Vaj víz el osz lás vizs gá lat 1 100

2.18.31. Vaj víz men tes szá raz anyag-tar tal má nak meg ha tá ro zá sa:

2.18.31.1. – tá jé koz ta tó mód szer rel 3 300

2.18.31.2. – dön tõ mód szer rel 4 500

2.18.32. Vaj szé rum pH-meg ha tá ro zá sa 1 900

2.19. To xi ko ló gi ai és szer ma rad vány-vizs gá lat

2.19.1. Ana bo li kus hor mon(ok) meg ha tá ro zá sa GC-vel, hor mo non ként 16 600

2.19.2. Ana bo li kus hor mo nok meg ha tá ro zá sa ELI SA-val, hor mo non ként 14 100

2.19.3. Car ba dox és egyéb sze rek mû sze res vizs gá la ta 18 000

2.19.4. Di qu at- és pa ra qu at-tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to met ri á val 10 800

2.19.5. Di ti o kar ba mát meg ha tá ro zá sa 9 200

2.19.6. Di ti o kar ba má tok meg ha tá ro zá sa GC-vel 14 100

2.19.7. Kar ba má tok meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 22 000

2.19.8. Egyéb pesz ti cid ma ra dé kok meg ha tá ro zá sa egyéb ana li ti kai el já rás sal (pl. scre e ning
módszerrel) 15 000
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2.19.9. Egyéb pesz ti cid ma ra dé kok meg ha tá ro zá sa HPLC el já rás sal 29 400

2.19.10. Egyéb pesz ti cid ma ra dék meg ha tá ro zá sa GC-vel 27 900

2.19.11. Elõ vizs gá lat nö vény vé dõ szer-ma ra dék meg ál la pí tá sá ra 15 000

2.19.12. Fe no xi e cet sav-szár ma zé kok meg ha tá ro zá sa GC-vel 14 700

2.19.13. For mal de hid meg ha tá ro zá sa GC-vel 11 400

2.19.14. Fosz for hid ro gén-tar ta lom meg ha tá ro zá sa GC-vel 14 100

2.19.15. Fosz for hid ro gén-tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to met ri á val 5 200

2.19.16. Fosz for hid ro gén-tar ta lom meg ha tá ro zá sa szín re ak ci ó val 5 200

2.19.17. Gyógy szer ha tó anyag tar ta lom vizs gá la ta HPLC-vel és GC-vel 17 200

2.19.18. Hor mon ha tá sú gyom ir tó szer-ma ra dék meg ha tá ro zá sa GC-vel 21 800

2.19.19. Hor mon vizs gá lat DES-RIA és ELISA mód szer rel 11 900

2.19.20. Klo ram fe ni kol és gát ló anya gok mû sze res vizs gá la ta 13 900

2.19.21. Kló ro zott szén hid ro gé nek, sav ra ér zé keny (ka pil lár GC) 24 500

2.19.22. Kló ro zott szén hid ro gé nek, sav ra nem ér zé keny (ka pil lár GC) 19 600

2.19.23. Koz ma olaj-tar ta lom meg ha tá ro zá sa GC-vel 15 000

2.19.24. Me til bro mid-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 8 200

2.19.25. Mi ko to xi nok meg ha tá ro zá sa ELI SA-val, to xi non ként 14 100

2.19.26. Mi ko to xi nok meg ha tá ro zá sa GC-vel, to xi non ként 19 600

2.19.27. Mi ko to xi nok meg ha tá ro zá sa HPLC-vel, to xi non ként 29 400

2.19.28. Mi ko to xi nok meg ha tá ro zá sa HPTLC-vel:

2.19.29.1. – Af la to xin (B1, B2, G1, G2) 8 200

2.19.29.2. – egyéb mi ko to xi nok 6 200

2.19.30. Szer ves fosz for sav-ész ter szár ma zé kok meg ha tá ro zá sa GC-vel 21 500

2.19.31. Pi ret ro i dok meg ha tá ro zá sa GC-vel 18 800

2.19.32. Po li kló ro zott bi fe ni lek meg ha tá ro zá sa GC-vel 25 700

2.19.33. Szul fon ami dok meg ha tá ro zá sa HPTLC-vel 10 800

2.19.34. Tri a zin-szár ma zé kok meg ha tá ro zá sa GC-vel 21 500

2.19.35. Tet ra cyc li nek meg ha tá ro zá sa HPLC mód szer rel 14 150

2.19.36 Pe ni cil lin és szárm. meg ha tá ro zá sa HPLC-s mód szer rel 14 150

2.19.37. Me ben da zol és szárm. meg ha tá ro zá sa HPLC-s mód szer rel 14 150

2.19.38. Di met ri da zol meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 14 150

2.19.39. Iver mec tin meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 14 150

2.19.40. Szul fon ami dok meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 14 150

2.19.41. Ma la chit zöld meg ha tá ro zá sa HPLC-vel 14 150

2.19.42. Oxy tet ra cyc lin meg ha tá ro zá sa ELISA mód szer rel 11 580

2.19.43. Strep to my cin meg ha tá ro zá sa ELISA mód szer rel 11 580

2.19.44. Thi re osz ta ti ku mok meg ha tá ro zá sa HPTLC mód szer rel 8 900

2.19.45. PCDD/PCDF szár ma zé kok meg ha tá ro zá sa HRGC/HRMS mód szer rel 220 000

2.19.46. Di oxin sze rû PCB szár ma zé kok meg ha tá ro zá sa HRGC/HRMS mód szer rel 220 000
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2.19.46. Gát ló anyag meg erõ sí tõ vizs gá la ta CHARM II. mû szer rel 23 500

2.19.47. Nit ro fu rán me ta bo li tok meg ha tá ro zá sa LC/MSn 29 500

2.19.48. Áo.gyógy szer ma ra dék meg erõ sí tõ vizs gá la ta LC/MSn 32 500

2.19.49. Po li aro más (PAH) szén hid ro gé nek meg ha tá ro zá sa GC/MS-sel 23 000

2.19.50. Ma la chit zöld meg ha tá ro zá sa LC/MSn mód szer rel 29 500

2.19.51. Qu i no lon szár ma zé kok meg ha tá ro zá sa HPLC mód szer rel 14 200

2.19.52. Coc ci di os ta ti cu mok meg ha tá ro zá sa LC/MSn mód szer rel 29 500

2.19.53. Kor ti ko szte ro i dok meg ha tá ro zá sa LC/MSn mód szer rel 29 500

2.19.54. Nem szte ro id gyul la dás csök ken tõk (Phenyl bu ta zon) meg ha tá ro zá sa LC/MSn

 mód szer rel 29 500

2.19.55. Ele mek meg ha tá ro zá sa ICP-MS mód szer rel 15 000

2.19.55.1. – min ta-elõ ké szí tés mik ro hul lá mú fel tá rás sal 13 400

2.19.57. Bio gén ami nok vizs gá la ta HPLC-vel, osz lop utá ni szár ma zék kép zés sel 13 000

2.19.58. Bio gén ami nok to xi ci tá si vizs gá la ta egéren 25 700

2.19.59. Ózon nal ke zelt ás vány vi zek ózon tar tal ma 6 000

2.19.60. Ózon nal ke zelt ás vány vi zek jo dát-, bro mát- és szul fát tar tal má nak meg ha tá ro zá sa ion -
kro ma to grá fi ás (HPLC) módszerrel 20 000

2.19.61. Ózon nal ke zelt ás vány vi zek il lé kony ha lo gé ne zett szén hid ro gén-tar tal má nak meg ha -
tá ro zá sa GC módszerrel 15 000

2.19.62. N-nit ró zó-szár ma zé kok (nit ró za mi nok) meg ha tá ro zá sa GC-MS módszerrel 30 000

2.20. Üdí tõ ital vizs gá la ta

2.20.1. Af la to xin-B1 meg ha tá ro zá sa RIA-val 10 100

2.20.2. Át lát szó sá gi meg ha tá ro zá sa 1 200

2.20.3. Be pár lá si ma ra dék meg ha tá ro zá sa 1 900

2.20.4. Ki nin tar ta lom meg ha tá ro zá sa 10 700

2.20.5. Kof fe in tar ta lom meg ha tá ro zá sa 10 700

2.20.6. Összes ke mény ség meg ha tá ro zá sa 1 900

2.20.7. Sza bad klór tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.20.8. Szén di oxid-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 100

2.20.9. Szik víz fröccsen té si pró ba 1 000

2.21. Ven dég lá tó-ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.21.1. Fagy lalt, par fé sû rû sé gé nek meg ha tá ro zá sa 2 800

2.21.2. Gesz te nye ké szít mé nyek héj tar tal má nak meg ha tá ro zá sa 1 100

2.21.3. Ká vé ital víz old ha tó szá raz anyag-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 1 900

2.21.4. Tej por old ha tó ság meg ha tá ro zá sa fagy lalt por ban 1 900

2.22. A víz ké mi ai vizs gá la ta

2.22.1. Alu mí ni um tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.22.2. Am mó ni um-ion meg ha tá ro zá sa 2 500

7344 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/134. szám



2.22.3. Be pár lá si ma ra dék meg ha tá ro zá sa 1 900

2.22.4. Ivó víz vizs gá lat egy sze rû ké mi ai (ru tin) 15 800

2.22.5. Flu o rid tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.22.6. Fosz fát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.22.7. Jo did tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 400

2.22.8. Klo rid-ion meg ha tá ro zá sa 1 600

2.22.9. Man gán-ion meg ha tá ro zá sa 5 200

2.22.10. Nit rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 500

2.22.11. Nit rit tar ta lom meg ha tá ro zá sa 5 200

2.22.12. Ólom tar ta lom meg ha tá ro zá sa spekt ro fo to mé ter rel 5 200

2.22.13. Összes ke mény ség meg ha tá ro zá sa 1 600

2.22.14. Réz tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.22.15. Sza bad klór tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 500

2.22.16. Vas-ion meg ha tá ro zá sa 5 200

2.22.17. Víz mik ro szkó pos bi o ló gi ai vizs gá la ta, egy sze rû 7 700

2.22.18. Víz mik ro szkó pos bi o ló gi ai vizs gá la ta, rész le tes 13 300

2.22.19. Víz to xi ko ló gi ai vizs gá lat (4 akut teszt)

2.22.19.1. – szenny víz bõl 71 100

2.22.19.2. – egyéb víz bõl 36 800

2.23. Zöld ség, gyü mölcs vizs gá la ta

2.23.1. Egész sé gi ál la pot vizs gá la ta 1 300

2.23.2. Érett sé gi fok vizs gá la ta 1 100

2.23.3. Friss fo gyasz tás ra szánt gyü mölcs és zöld ség vizs gá la ta

2.23.3.1. – a té tel azo nos sá gi és meg fe le lé si vizs gá la ta meg kez dett 10 tonnánként 6 300

2.23.3.2. – a té tel mun ka szü ne ti na pon el vég zett azo nos sá gi és meg fe le lé si vizs gá la ta meg kez -
dett 10 tonnánként 10 600

2.23.3.3. – az áru al kal mas sá té te lét kö ve tõ is mé telt vizs gá lat meg kez dett 10 tonnánként 6 300

2.23.3.4. – a meg hi ú sult szál lí tás ese tén, a ra ko má nyok szá má tól füg get le nül, esetenként 5 500

2.23.3.5. – ha az el len õr nek 1 órá nál töb bet kell vá ra koz nia a vizs gá lat el vég zé sé re, a meg kez -
dett óránkénti díj 1 500

2.23.3.6. – ipa ri fel dol go zás ra szánt zöld ség és gyü mölcs vizs gá la ta és iga zo lá sa, bi zo nyít vá -
nyon ként 4 500

2.23.4. Ké nes sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa desz til lá ci ós módszerrel 5 000

2.23.5. Mik ro szkó pos vizs gá lat 4 300

2.23.6. Osz tá lyo zott ság vizs gá la ta 1 300

2.23.7. Zsen ge ség vizs gá la ta 1 200
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2.24. Zsír, olaj ipa ri ter mék vizs gá la ta

2.24.1. A-vi ta min-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 12 800

2.24.2. Ani zi din szám meg ha tá ro zá sa 5 200

2.24.3. An ti oxi dáns-tar ta lom ki mu ta tá sa GC-vel 14 300

2.24.4. An ti oxi dáns-tar ta lom ki mu ta tá sa VRK-val 8 200

2.24.5. An ti oxi dáns-tar ta lom meg ha tá ro zá sa VRK-val 10 700

2.24.6. Ben zoe sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa mar ga rin ban, vi zes fá zis ból 18 300

2.24.7. Cisz, cisz 1–4 pen ta di én szer ke ze tû zsír sav meg ha tá ro zá sa 7 600

2.24.8. Csú szás pont meg ha tá ro zá sa 3 100

2.24.9. Der me dés pont meg ha tá ro zá sa Zsu kov-mód szer rel 1 900

2.24.10. El nem szap pa no sí tott rész meg ha tá ro zá sa he xá nos mód szer rel 3 300

2.24.11. El szap pa no sí tá si szám meg ha tá ro zá sa 2 500

2.24.12. Eru ka sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 15 900

2.24.13. Ét olaj át lát szó ság meg ha tá ro zá sa 1 200

2.24.14. Hid ro xil szám, ace til szám meg ha tá ro zá sa 3 900

2.24.15. Izo lált transz te lí tet len kom po nens meg ha tá ro zá sa 14 300

2.24.16. Jód szám meg ha tá ro zá sa Wijs-mód szer rel 3 300

2.24.17. Jód szín szám meg ha tá ro zá sa 1 900

2.24.18. Nap ra for gó o laj vi asz tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 900

2.24.19. Nik kel tar ta lom meg ha tá ro zá sa mar ga rin ból, fo to met ri á san 5 200

2.24.20. Ol dó szer tar ta lom meg ha tá ro zá sa GC-vel 14 400

2.24.21. Ol dó szer tar ta lom meg ha tá ro zá sa szá rí tá sos módszerrel 1 900

2.24.22. Oxi dált zsír sav tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 900

2.24.23. Per oxid szám meg ha tá ro zá sa 11 000

2.24.24. Sav szám meg ha tá ro zá sa 12 900

2.24.25. Sû rû ség meg ha tá ro zá sa are o mé ter rel 1 200

2.24.26. Sû rû ség meg ha tá ro zá sa Mohr-Westp hal-mér leg gel 1 300

2.24.27. Sû rû ség meg ha tá ro zá sa pik no mé ter rel 2 700

2.24.28. Szer ves szennye zõ dés meg ha tá ro zá sa 3 900

2.24.29. To ko fe rol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 9 900

2.24.30. To ko fe rol-tar ta lom meg ha tá ro zá sa (AOAC) 17 300

2.24.31. Tö rés mu ta tó meg ha tá ro zá sa 1 200

2.24.32. Zsi ra dé kok A- és B-szám meg ha tá ro zá sa 3 900

2.24.33. Zsi ra dé kok der me dés pont meg ha tá ro zá sa 3 900

2.24.34. Zsi ra dé kok füst pont já nak meg ha tá ro zá sa 5 200

2.24.35. Zsi ra dé kok po lá ros kom po nen sé nek meg ha tá ro zá sa 6 100

2.24.36. Zsi ra dé kok szap pan tar ta lom meg ha tá ro zá sa 3 900

2.24.37. Zsi ra dé kok UV-fény el nye lé sé nek meg ha tá ro zá sa 6 100
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2.24.38. Zsír ol dó szer ben old ha tat lan rész meg ha tá ro zá sa 3 400

2.24.39. Zsír sav össze té tel meg ha tá ro zá sa GC-vel 15 900

2.25. Egyéb vizs gá la tok

2.25.1. Al fa-ga lak to zid oli go sza cha ri dok meg ha tá ro zás (VRK) 35 200

2.25.2. Al ka lo i dok (mor fin) meg ha tá ro zás mák ban (VRK) 12 300

2.25.3. Ami nop lasz tok (EXTR) 16 300

2.25.4. Ami no sav össze té tel meg ha tá ro zás, ana li zá tor ral 38 400

2.25.5. Aro ma anya gok GC-s vizs gá la ta 16 300

2.25.6. Az élel mi szer-ada lék anya gok tisz ta sá gi spe ci fi ká ci ó i nak való meg fe le lõ ség vizs gá la ta 16 200

2.25.7. Azo no sí tás 1 600

2.25.8. Ben zo/a/pi ren és egyéb de tek tál ha tó PAH-ok meg ha tá ro zá sa (VRK) élel mi sze rek ben 20 000

2.25.9. Ben zo/a/pi ren és egyéb de tek tál ha tó PAH-ok meg ha tá ro zá sa (VRK) fe hér olaj ban 36 800

2.25.10. Ben zo/a/pi ren és egyéb de tek tál ha tó PAH-ok meg ha tá ro zá sa (VRK) gyur má ban,
cso ma go ló anyag ban 18 100

2.25.11. Ben zo/a/pi ren és egyéb de tek tál ha tó PAH-ok meg ha tá ro zá sa (VRK) mak ro-
pa raf fin ban 44 100

2.25.12. Ben zo/a/pi ren és egyéb de tek tál ha tó PAH-ok meg ha tá ro zá sa (VRK) mik ro-
pa raf fin ban 15 700

2.25.13. BGA (EU) sze rint (EXTR) 19 600

2.25.14. Bi o tin, meg ha tá ro zás mik ro bi o ló gi ai módszerrel 27 300

2.25.15. Cel lo fán (EXTR) 16 300

2.25.16. EDTA meg ha tá ro zá sa, spekt ro fo to met ri á san 23 300

2.25.17. Élel mi rost frak ci ók (víz ben old ha tat lan) meg ha tá ro zá sa (AOAC) 24 500

2.25.18. Élel mi rost frak ci ók (víz ben old ha tó) meg ha tá ro zá sa (AOAC) 24 500

2.25.19. Élel mi rost meg ha tá ro zá sa (AOAC) 31 300

2.25.20. Emészt he tõ fe hér je, meg ha tá ro zás Ac ker man szerint 21 500

2.25.21. Etil bro mid meg ha tá ro zás (TITR) 8 300

2.25.22. Eti lén oxid meg ha tá ro zás (GC) 18 300

2.25.23. Fe hér je frak ci ók meg ha tá ro zás (PAGE) 25 700

2.25.24. Fes ték le ol dó dás 4 900

2.25.25. Fes ték, ra gasz tó, egyéb ké szít mény 16 300

2.25.26. Fi tin sav meg ha tá ro zás (fo to met ria) 22 500

2.25.27. Flu or meg ha tá ro zás élel mi szer ben (POT) 13 200

2.25.28. Flu or meg ha tá ro zás öm lesz tett só ban, kony ha só ban (SPF) 6 500

2.25.29. Fol sav meg ha tá ro zás, mik ro bi o ló gi ai módszerek 28 800

2.25.30. Ftá li mi dek meg ha tá ro zás (UV spekt ro fo to met ria) 11 400

2.25.31. Gumi, szi li kon gu mi meg ha tá ro zás (EXTR) 20 200

2.25.32. Hisz ta min meg ha tá ro zás (SPF) 15 000

2.25.33. Jód meg ha tá ro zás élel mi szer ben (GC) 29 400
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2.25.34. Jód meg ha tá ro zás jó do zott só ban (tit ri met ria) 8 300

2.25.35. Ke rá mia edé nyek bõl ki ol dó dó fé mek meg ha tá ro zá sa AAS-sel (pl. Pb, Cd, Cu, Zn) 11 400

2.25.36. Ko ba la min mik ro bi o ló gi ai meg ha tá ro zá sa 31 500

2.25.37. Ko lesz te rin meg ha tá ro zás (GLC) 48 200

2.25.38. Kom bi nált fó lia vizs gá la ta (EXTR) 22 700

2.25.39. Kon ju gált dién vizs gá la ta (UV spekt ro fo to met ria) 15 300

2.25.40. Lá gyí tó meg ha tá ro zás élel mi szer bõl (GC) 32 800

2.25.41. Lá gyí tó meg ha tá ro zás mû anyag ból (GC) 24 200

2.25.42. Ma lon di al de hid meg ha tá ro zás (TBA spekt ro fo to met ria) 14 100

2.25.43. Me til hi gany meg ha tá ro zás (GC) 18 300

2.25.44. Mo no mer meg ha tá ro zás (VC, szti rol) (GC) 22 700

2.25.45. Mû anyag ada lék anyag 13 100

2.25.46. Mû bél vizs gá la ta (EXTR) 14 800

2.25.47. Ni a cin meg ha tá ro zá sa, mik ro bi o ló gi ai módszerrel 26 600

2.25.48. O-fe nil-fe nol, bi fe nil-tar ta lom meg ha tá ro zá sa 13 400

2.25.49. Pan to ten sav meg ha tá ro zá sa, mik ro bi o ló gi ai módszerrel 27 900

2.25.50. PET vizs gá la ta (EXTR) 16 300

2.25.51. Po li amid (EXTR) 16 300

2.25.52. Po li eti lén, po li pro pi lén PVC vizs gá la ta (EXTR) 16 300

2.25.53. Po li eti lén, po li pro pi lén tar tály 58 800

2.25.54. Po li szti rol vizs gá la ta [il ló anyag, al ko ho los (EXTR)] 13 200

2.25.55. Szín ki ol dás meg ha tá ro zá sa (EXTR) 1 200

2.25.56. Ta pa dó lakk vizs gá la ta (EXTR) 16 300

2.25.57. Tar tó sí tó sze rek VRK meg ha tá ro zá sa 10 700

2.25.58. Tef lon (EXTR) 18 800

2.25.59. Tisz tí tó-, fer tõt le ní tõ sze rek vizs gá la ta

2.25.59.1. Tisz tí tó-, fer tõt le ní tõ sze rek vizs gá la ta – a szer tel jes körû vizs gá la ta a hasz ná la ti uta sí -
tá sá ban meg adott kö rül mé nyek között in vitro 68 600

2.25.59.2. Tisz tí tó-, fer tõt le ní tõ sze rek vizs gá la ta – mi nõ sí tõ vizs gá lat pa ra mé te ren ként (mik ro -
ba, hõ mér sék let, kon cent rá ció, idõ tar tam, szervesanyag-tartalom) 3 900

2.25.60. Tu bus bel sõ lakk vizs gá la ta (EXTR) 48 500

2.25.61. GC/MS vizs gá la tok 30 000

2.25.62. HPLC/MS vizs gá la tok 35 000

2.25.63. Il ló-bá zi kus nit ro gén tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 000

2.25.64. Kar ba mid meg ha tá ro zá sa 4 500

2.25.65. GMO mi nõ sé gi meg ha tá ro zá sa 30 000

2.25.66. GMO mi nõ sé gi és mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa 60 000

2.25.67. Vizs gá la ti ered mé nyek bõl kért to váb bi szá mí tá sok 1 500

7348 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/134. szám



Rö vi dí té sek jegy zé ke
 

AAS – ato mab szorp ci ós spek tro met ria

AOAC – Hi va ta lo san Be jegy zett Ana li ti kai Ké mi ku sok (Nem zet kö zi) Szövetsége

BGA (EU) – az Eu ró pai Unió Kö zös sé gi Re fe ren cia La bo ra tó ri u má ból szár ma zó mik ro or ga niz mus 
és kimutatási módszere

CHARM-II. –  an ti bak te ri á lis és egyéb élel mi szer-szennye zõk ki mu ta tá sát le he tõ vé tevõ RIA-kit
rendszerek

DES-RIA – di etil-stil böszt rol nak ra di o im mu no-as say mód szer rel tör té nõ kimutatása

EDIA – eti lén-di a min-tet ra a ce tát

ELISA – en zim jel zé sû im mu no ló gi ai vizs gá ló mód szer/ek

ETA-AAS – elekt ro ter mi kus ato mi zá ci ós üzem mó dú atom ab szorp ci ós spekt ro met ria

EXTR – ki vo nás (ext ra há lás)

GC – gáz kro ma to grá fia

GC/MS – gáz kro ma to gráf-tö megs pekt ro mé ter rend szer

GLC – gáz-fo lya dék-kro ma to grá fia

HMF – hid ro xi-me til-fur fu rol

HPLC – nagy tel je sít mé nyû fo lya dék kro ma to grá fia

HPLC-MS – nagy tel je sít mé nyû fo lya dék kro ma to gráf fal kap csolt tö meg spekt ro mé ter

HPTLC – nagy tel je sít mé nyû vé kony ré teg-kro ma to grá fia

HRLC-HRMS – nagy tel je sít mé nyû fo lya dék kro ma to gráf fal kap csolt nagy fel ol dó ké pes sé gû
tömegspektrométer

ICP-MS – in duk tí ve csa tolt plaz ma-tö meg spekt ro mé ter

KI – ká li um-jo did

LC-MSn – fo lya dék kro ma to gráf fal kap csolt tan dem tö meg spekt ro mé ter

MPN – hí gí tá si el já rás sal le het sé ge sen ki mu tat ha tó mikróbaszám

NaCl – nát ri um-klo rid

PAGE – po li ak ri la mid gél elekr to fo ré zis

PAH – po li aro más szén hid ro gén/ek

PCDD/PCDF – di oxi nok és di ben zo fu rá nok

PCR – po li me ráz lánc re ak ció

PET – po li eti lén terf ta lát

POT – po ten ci o met ria

PVC – po li vi nil-klo rid

RIA – ra di o im mu no-as say

SNIF-NMR – ,,fej gáz” vizs gá la tá val fog lal ko zó mag mág ne ses re zo nan cia spekt ro met ria

SPF – spekt ro fo to met ria

TBA – tio bar bi tur sav

TITR – tit rá lás

UV – ult ra ibo lya frek ven cia-tar to mány

VRK – vé kony ré teg-kro ma to grá fia
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A gazdasági és közlekedési miniszter
79/2005. (X. 11.) GKM

rendelete

a szén hid ro gén szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi
kö ve tel mé nye i rõl és a Szén hid ro gén Szál lí tó ve ze té kek

Biz ton sá gi Sza bály za ta köz zé té te lé rõl

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 50/A.  §-a (2) be kez dé sének h) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Bt. 24.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyes re,
b) a szál lí tó ve ze té ket ter ve zõ, épít te tõ, ki vi te le zõ, üze -

mel te tõ, a szál lí tó ve ze ték kar ban tar tá sát, át ala kí tá sát, fel -
újí tá sát és fel ha gyá sát, el bon tá sát vég zõ, a bá nyá szat ról
 szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let 21.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko zó ra,

c) a szál lí tó ve ze ték biz ton sá gi öve ze té vel érin tett in -
gat lan tu laj do no sá ra, ha szon él ve zõ jé re, va gyon ke ze lõ jé re
és hasz ná ló já ra, to váb bá

d) a szál lí tó ve ze ték biz ton sá gi öve ze té vel érin tett épít -
mény, lé te sít mény be ru há zó já ra, épít te tõ jé re és üzem ben
tar tó já ra.

(2) E ren de let elõ írásait kell al kal maz ni a Bt. 49.  §-ának
22. pont já ban meg ha tá ro zott szén hid ro gén szál lí tó ve ze té -
kek re, va la mint egyéb gá zok és ezek ter mé kei ve ze té ke i re, 
to váb bá ezek al ko tó ré sze i re, tar to zé ka i ra (a továbbiak ban
együtt: szál lí tó ve ze ték).

2.  §

(1) A Szén hid ro gén Szál lí tó ve ze té kek Biz ton sá gi Sza -
bály za tát (a to váb bi ak ban: Sza bály zat) e ren de let mel lék -
le te ként köz zé te szem, és al kal ma zá sát el ren de lem.

(2) Szál lí tó ve ze ték ter ve zé se, lé te sí té se, üze mel te té se,
kar ban tar tá sa, át ala kí tá sa, fel újí tá sa, fel ha gyá sa és el bon -
tá sa so rán a Sza bály zat elõ írá sa it kell al kal maz ni.

(3) E ren de let elõ írásait az egyéb gá zok és ter mé kei vo -
nat ko zá sá ban a szál lí tott kö zeg össze té te lé nek és nyo má -
sá nak figye lembe véte lével kell al kal maz ni.

(4) A Sza bály zat elõ írásai alól – egyen ér té kû biz ton sá gi
szin tet ered mé nye zõ mû sza ki meg ol dás ese tén – ál ta lá nos
ér vé nyû el té rést, fel men tést a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
(a továb biak ban: MBH), egye di ese tek ben az egyes elõ írá -
sok aló li el té rést, fel men tést a te rü le ti leg ille té kes bá nya -
ka pi tány ság en ge dé lyez het.

Szakági Mûszaki Bizottság

3.  §

(1) A szál lí tó ve ze ték lé te sí té si és üze mel te té si ta pasz ta -
la ta i nak fi gye lem mel kí sé ré se, va la mint a mû sza ki ha la dás 
ered mé nye i nek a szén hid ro gén-szál lí tás biz ton sá gát nö ve -
lõ szé les körû al kal ma zá sá nak elõ se gí té se cél já ból a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter) Szak ági Mû sza ki Bi zott sá got (a továb biak ban: Mû sza -
ki Bi zott ság) hoz lét re.

(2) A Mû sza ki Bi zott ság a szál lí tó ve ze ték ter ve zé sé re,
lé te sí té sé re, üze mel te té sé re és kar ban tar tá sá ra vonatko -
zóan

a) szak mai ál lás fog la lás sal, szak mai vé le mé nyek ki ala -
kí tá sá val, il let ve ta nács adás sal elõ se gí ti a köz pon ti köz -
igaz ga tá si szer vek jog al ko tá si és jo gal kal ma zói mun ká ját,

b) Szak ági Mû sza ki Kö ve tel mé nyek (a továb biak ban:
SZMK) for má já ban a Sza bály zat kö ve tel mé nye it az egész -
ség vé de lem, a kör nye zet vé de lem ma gas szint jét ki elé gí tõ,
a mû sza ki-tu do má nyos szín vo nal lal és a nem zet kö zi gya -
kor lat tal össz hang ban álló, valamint a gaz da sá gi meg fon -
to lá sok alap ján meg va ló sít ha tó mû sza ki kö ve tel mé nye ket, 
elõ írásokat dol goz ki, és fo gad el.

(3) A Mû sza ki Bi zott ság 10 fõ szak ér tõ tag ból áll, akik -
nek tag sá gi jog vi szo nya az MBH el nö ké nek elõ ter jesz tése
alap ján mi nisz te ri meg bí zás sal jön lét re. A Mû sza ki Bi -
zott ság min den ko ri egy tag ját az MBH adja.

(4) A Mû sza ki Bi zott ság tag ja i ra az MBH el nö ke a
szak ági, szak mai köz tes tü le tek (a Ma gyar Mér nö ki Ka ma -
ra Gáz és Olaj ipa ri Ta go zat, Or szá gos Ma gyar Bá nyá sza ti
és Ko há sza ti Egye sü let Kõ olaj, Föld gáz és Víz Szak osz -
tály), a Ma gyar Bá nyá sza ti Szö vet ség, va la mint a szak ági
tu do má nyos és fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek aján lá sa it figye -
lembe véve tesz elõ ter jesz tést.

(5) A Mû sza ki Bi zott ság ki dol goz za a mû kö dé si sza -
bály za tát, ame lyet a mi nisz ter hagy jóvá. Tag jai kö zül 3 év
idõ tar tam ra meg vá laszt ja a Mû sza ki Bi zott ság el nö két.

(6) Az MBH el nö ke gon dos ko dik a Mû sza ki Bi zott ság
ál tal el fo ga dott SZMK-nak az MBH hi va ta los lap já ban
tör té nõ köz zé té te lé rõl. A SZMK-ban fog lalt mû sza ki
 megoldást úgy kell te kin tet ni, hogy az meg fe lel az adott
kor tech ni kai szín vo na lá nak, és egy út tal ki elé gí ti a
 Szabályzat ál tal elv árt, ál ta lá nos biz ton sá gi szint kö ve tel -
mé nye it is.

Minõségügyi rendszer

4.  §

(1) A Bt. 24.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyes a
szál lí tó ve ze ték ter ve zé sé re, lé te sí té sé re, fel újí tá sá ra, üze -
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mel te té sé re, kar ban tar tá sá ra, va la mint el bon tá sá ra, ille tõ -
leg fel ha gyá sá ra mi nõ ség ügyi (mi nõ ség biz to sí tá si, mi nõ -
ség irá nyí tá si) rend szert kö te les ki dol goz ni, be ve zet ni és
mû köd tet ni.

(2) A bá nya fel ügye let ha tó sá gi fel ügye le ti jog kö ré ben
fel ügye li az en ge dé lyes mi nõ ség ügyi rend sze rét.

(3) Ha a szén hid ro gén-szál lí tá si te vé keny ség gel kap -
cso la tos fel ada tok el vég zé sé re az en ge dé lyes írás ban meg -
bí zást ad arra jo go sult más vál lal ko zó nak, ak kor az kö te les 
a meg bí zást az en ge dé lyes jó vá ha gyott mi nõ ség ügyi rend -
sze ré nek al kal ma zá sá val, an nak meg fele lõen tel je sí te ni.

Záró rendelkezések

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pés kor fo lya mat ban
lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Or szá gos Bá nya mû sza ki Fõ fel ügye lõ ség el nö ké -
nek a Gáz- és Olaj ipa ri Mû sza ki Biz ton sá gi Sza bály zat
Gáz-, Kõ olaj- és Kõ olaj ter mék-szál lí tó Ve ze ték címû
V. fe je ze té nek ki adá sá ról  szóló 5/1980. (Ip. K. 1981/4.)
OBF szá mú uta sí tá sa és en nek mel lék le tei,

b) a nyom vo nal jel le gû épít mé nyek ke resz te zé sé nek
mû sza ki kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó ál ta lá nos ér vé nyû
ha tó sá gi elõ írások (sza bály za tok) köz zé té te lé rõl  szóló
9004/1982. szá mú KPM–IpM együt tes köz le mény 1. szá -
mú sza bály za tá nak 8. pont ja, 2. szá mú sza bály za tá nak
16–17. pont ja, 3. szá mú sza bály za tá nak 5. pont ja, 4. szá mú 
sza bály za tá nak 7. pont ja, 5. szá mú sza bály za ta, va la mint
7. szá mú sza bály za tá nak 2.6. pont ja.

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

(4) E ren de let elõ írásainak nem kell meg fe lel ni ük azon
ter mé kek nek, ame lye ket az Eu ró pai Unió va la mely tag ál -
la má ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz -
tak for ga lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban
ál lí tot tak elõ, az ott irány adó elõ írásoknak meg fele lõen,
fel té ve, hogy az irány adó elõ írások a je len ren de let ben elõ -
írt tal egyen ér té kû vé del met nyúj ta nak, kü lö nös te kin tet tel
az egész ség vé de lem re és a biz ton ság ra.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági
Szabályzata

I. Fejezet

Általános követelmények

1. A szál lí tó ve ze té ket úgy kell ter vez ni, mé re tez ni, a
be épí tett ele me ket, be ren de zé se ket, anya go kat úgy kell ki -
vá lasz ta ni, hogy az épí té se, vizs gá la ta és ren del te tés sze rû
hasz ná la ta, kar ban tar tá sa so rán fel lé põ igény be vé te lek, il -
let ve a kör nye ze ti ha tá sok ne ve szé lyez tes sék a szál lí tó ve -
ze ték biz ton sá gát.

2. A szál lí tó ve ze ték ter ve zé se, ki vi te le zé se, üze mel te -
té se és kar ban tar tá sa so rán figye lembe kell ven ni va la -
mennyi mû sza ki kö ve tel ményt, a kör nye ze ti és biz ton sá gi
koc ká za to kat.

3. A szál lí tó ve ze té ket és tar to zé ka it a tech no ló gia meg -
fe le lõ szin tû is me re té re ala poz va kell meg ter vez ni, ki vi te -
lez ni, üze mel tet ni és kar ban tar ta ni.

4. A Sza bály zat kö ve tel mé nyei tel je sít he tõk az ér vé -
nyes nem ze ti szab vá nyok és Szak ági Mû sza ki Kö ve tel mé -
nyek al kal ma zá sá val.

5. Az al kal ma zott szab vá nyo kat, szak mai sza bály za to -
kat a ter vek ben, az üze mel te té si, a kar ban tar tá si és az el -
bon tá si do ku men tu mok ban fel kell tün tet ni.

6. A szál lí tó ve ze ték biz ton sá gi öve ze te

6.1. A szál lí tó ve ze ték és a tar to zé kát ké pe zõ lé te sít mé -
nyek, il let ve azok kör nye ze té nek vé del mé re, va la mint a
szál lí tó ve ze ték za var ta lan üze mel te té sé re (el len õr zé sé re,
kar ban tar tá sá ra, ja ví tá sá ra és üzem za var-el há rí tá sá ra) a
kö vet ke zõ táb lá za tok sze rin ti biz ton sá gi öve ze tet kell biz -
to sí ta ni:

1. szá mú táb lá zat: At mosz fé ri kus ál la pot ban sta bil fo -
lya dék ese tén:

Ve ze ték
 név le ges
 át mé rõ je

 (DN)

A biz ton sá gi öve zet mér té ke a ter ve zé si té nye zõ (f0)  függ vé nyé ben
mé ter ben

f0 £ 0,77 f0 £ 0,67 f0 £ 0,59 f0 £ 0,5

100–200 12 10 8 5

250–450 14 12 10 5

500–700 18 14 12 6

800– 22 18 14 7
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2. szá mú táb lá zat: At mosz fé ri ku san nem sta bil fo lya -
dék és gáz ese tén:

Ve ze ték
 név le ges
 át mé rõ je 

(DN)

Üze mi nyo más
(MOP)

A biz ton sá gi öve zet mér té ke a ter ve zé si
té nye zõ (f0) függ vé nyé ben

mé ter ben

– bar f0 £ 0,72 f0 £ 0,59 f0 £ 0,5

50–200 £40
£100

8
10

6
8

5
5

250–450 £40
£100

10
12

8
10

5
5

500–700 £0
£100

12
18

10
15

10
10

800–900 £40
£100

15
21

12
15

10
10

1000 fe lett £40
£100

18
24

15
20

10
10

3. szá mú táb lá zat: A ve ze ték tar to zé ka it ké pe zõ lé te sít -
mé nyek, fák lya ese tén:

Cso mó pon tok, át adó-, mé rõ ál lo má sok 10 m

Sza ka szo ló to ló zár-ál lo má sok, csõ gö -
rény in dí tó-, fo ga dó-, vál tó ál lo má sok

10 m

Szi vattyú ál lo má sok, komp resszor ál lo -
má sok

20 m

Fák lya (a fák lya ten ge lyé tõl mér ve) r ³ 50 m

6.2. A biz ton sá gi öve zet szé les sé gét a szál lí tó ve ze ték
mind két ol da lán, a szál lí tó ve ze ték ten ge lyé nek fel szí ni ve -
tü le té tõl me rõ le ges irány ban, a ta laj szin ten kell mér ni.

6.3. A sza bály zat elõ írásai sze rint el he lye zett pár hu za mos
szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi öve ze te át fed he ti egy mást.

6.4. A szál lí tó ve ze ték tar to zé ka ként épü lõ hírközlõ -
kábel, ka tód vé del mi ká bel ré szé re – ha az a szál lí tó ve ze ték 
biz ton sá gi öve ze té ben he lyez ke dik el – kü lön biz ton sá gi
öve ze tet nem kell ki je löl ni. Ha a hír köz lõ ká bel és/vagy a
ka tód vé del mi ká bel a szál lí tó ve ze ték biz ton sá gi öve ze tén
kí vül, kü lön nyom vo na lon ha lad, ak kor a biz ton sá gi öve -
zet a ká bel nyom vo na lá ra me rõ le ge sen mért 1-1 m tá vol -
ság ban levõ füg gõ le ges sí ko kig ter jed.

6.5. A szál lí tó ve ze té kek le fú va tá sá ra szol gá ló fák lya biz -
ton sá gi öve ze té nek nagy sá ga meg egye zik an nak hõ ha tás
öve ze té nek mé re té vel. A hõ ha tás öve zet mé re tét a szál lí tó -
ve ze ték üze mel te tõ je ha tá roz za meg, de nem le het ke ve sebb, 
mint a fák lya csõ köré húz ha tó, 50 mé ter su ga rú kör ál tal le -
fe dett te rü let.

II. Fejezet

Tervezés

1. Nyom vo nal ter ve zé se

1.1. A szál lí tó ve ze ték el he lye zé se

1.1.1. A szál lí tó ve ze té ket úgy kell el he lyez ni, hogy az
érin tett te rü let, vagy a te rü le ten el he lye zett lé te sít mény

ren del te tés sze rû hasz ná la tát ne, vagy a le he tõ leg ki sebb
mér ték ben aka dá lyoz za.

1.1.2. A nyom vo nal ki vá lasz tá sá nál kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta ni a nyom vo nal ál tal érin tett te rü let kör nye ze ti
té nye zõ i re, a föld raj zi és ta laj vi szo nyok ra (pl. kor ro zív ter -
mé sze tû ta laj, mo csa ras vagy szik lás ta laj).

1.1.3. A szál lí tó ve ze té ket le he tõ leg a föld fel szí ne alatt
kell el he lyez ni, a csõ fel sõ al ko tó já tól mért leg alább
1 m-es ta ka rás sal. A ta ka rás vas tag sá gát úgy kell meg ter -
vez ni, hogy az elõ re lát ha tó kör nye ze ti ha tá sok a szál lí tó -
ve ze ték üzem biz ton sá gát ne ve szé lyez tes sék.

1.1.4. A szál lí tó ve ze té ket úgy kell el he lyez ni, hogy ká -
ros vagy ve szé lyes mér té kû el moz du lás ne kö vet kez hes -
sen be (fel úszás, ki mo sás, le csú szás stb.).

1.1.5. Két vagy több pár hu za mos szál lí tó ve ze ték ese tén
– ha a szál lí tó ve ze té kek kü lön bö zõ idõ pont ban épül nek és
a ko ráb ban épült ve ze ték(ek) üze mel(nek) – az épí té si kö -
rül mé nyek figye lembe véte lével, a csõ ve ze té ke ket egy -
más tól, de leg alább a csõ ten gely tõl 5 m tá vol ság ra kell el -
he lyez ni.

Egy ide jû leg lé te sü lõ szál lí tó ve ze té kek ese té ben a csõ al -
ko tók kö zöt ti tá vol ság leg alább 0,6 m le gyen.

1.1.6. Szál lí tó ve ze té ket ti los el he lyez ni

– nyom vo na las lé te sít mény alatt, a ke resz te zést ki vé ve,

– köz le ke dé si célt szol gá ló alag út ban és hí don,

– más köz mû vel kö zös árok ban, il let ve alag út ban,

– épít mény és lé te sít mény alatt, va la mint bá nya mû ve -
lés okoz ta ré teg moz gá sos te rü le ten,

– épít mény és lé te sít mény vé dett te rü le tén vagy biz ton -
sá gi öve ze té ben, ki vé ve ha a szál lí tó ve ze ték az épít mény,
lé te sít mény ren del te tés sze rû hasz ná la tá hoz szük sé ges.

1.2. Nyom vo nal meg je lö lé se

1.2.1. Min den föld alatt el he lye zett szál lí tó ve ze ték
nyom vo na lát (ke resz te zé sek, tö rés pon tok he lyét is) a ta laj -
szint bõl ki emel ke dõ jel zõ osz lop pal, táb lá val meg kell je -
löl ni. A je lö lés alap ján a ve ze ték nyom vo na la egyértel -
mûen azo no sít ha tó le gyen. Ha a szál lí tó ve ze ték mel lett,
an nak tar to zé kát ké pe zõ hír köz lõ ká bel lé te sül, ak kor a ká -
bel nyom vo na lát 5 m-en túli tá vol ság ese tén, ön ál ló an kell
irány jel zõ vel meg je löl ni.

1.2.2. Bel te rü le ten vagy olyan kül te rü le ten, ahol a kö -
rül mé nyek, a ve szé lyez te tett ség ezt in do kol ják, a föld fel -
szín alatt fek te tett szál lí tó ve ze té ket a csõ fe lett, a fel sõ al -
ko tó tól 50 cm-re, jel zõ sza lag gal meg kell je löl ni.

1.3. Ke resz te zé sek

1.3.1. Ke resz te zé sek nél vizs gál ni kell a két lé te sít mény
egy más ra való ha tá sát. A ke resz te zést úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy a ke resz te zett sza ka szon a szál lí tó ve ze ték és a mû -
tárgy egy más ra ha tá sa ne ered mé nyez zen olyan ter he lést,
ami a mû tárgy és/vagy a szál lí tó ve ze ték ká ro so dá sát, tö ré -
sét okoz hat ja. A ve szély te len egy más ra ha tást szá mí tás sal
kell iga zol ni.

1.3.2. A szál lí tó ve ze ték és más nyom vo na las lé te sít -
mény ke resz te zé si szö ge 30–150° kö zött le gyen.
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1.3.3. Ke resz te zé sek nél ál ta lá ban a vé dõ csõ be épí té sét
ke rül ni kell. A szál lí tó ve ze ték vé del mé re acél vé dõ csõ be -
épí té se ti los.

1.3.4. A csõ ve ze ték fel sõ élét (al ko tó ját) a ha józ ha tó fo -
lyók ke resz te zé sé nél a vo nat ko zó víz ügyi jog sza bá lyok
figye lembe véte lével, de leg alább a sza bá lyo zá si fe nék -
szint alatt 1,5 m-re, egyéb vi zek nél 1,0 m-re kell el he lyez -
ni. Amennyi ben a ha józ ha tó fo lyó ke resz te zé se azok nál a
tér sé gek nél va ló sul meg (ki kö tõk, hor gony zó he lyek),
ame lyek nél a ha jó zás in ten zí ven „hasz nál ja” hor go nyá val
a ha jó út med rét és a ke resz te zés me der kot rá sos tech no ló -
gia al kal ma zá sá val tör té nik, a csõ ve ze ték fel sõ al ko tó ját
leg alább a sza bá lyo zá si fe nék szint alatt 2,5 m-re kell el he -
lyez ni.

1.3.5. A szál lí tó ve ze té ket a fel úszás tól, el sod ró dás tól és
a hor gony zás ká ros ha tá sa i tól vé de ni kell.

1.3.6. A föld alatt egy mást ke resz te zõ nyom vo na las lé -
te sít mé nyek kö zött a leg kö ze leb bi al ko tó tól mi ni mum
0,6 m-es tá vol sá got kell tar ta ni.

1.3.7. A föld alat ti lé te sít mé nyek ke resz te zé se i nél, meg -
kö ze lí té se i nél a lé te sít mé nyek kor ró zió vé del mi rendsze -
reit úgy kell el ké szí te ni, hogy azok egy más ban kó bor áram
kor ró zi ót ne okoz has sa nak. Az erre vo nat ko zó mû sza ki
meg ol dá so kat a szak ha tó sá gok hoz zá já ru lá sá val kell ki -
ala kí ta ni.

2. Sza ka szo lás

2.1. Biz to sí ta ni kell a szál lí tó ve ze ték sza ka szol ha tó sá -
gát és sza ka szon ként az adott sza kasz nyo má sá nak le csök -
ken té sét, a szál lí tott kö zeg biz ton sá gos el ve ze té sét.

2.2. A sza ka szo ló sze rel vé nyek tá vol sá gát úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy fi gye lem be kell ven ni a szál lí tó ve ze -
ték sza ka szá nak tér fo ga tát, üze mi nyo má sát, a föld raj zi
(dom bor za ti) és kör nye ze ti vi szo nyo kat, a szál lí tott kö zeg
fi zi kai-ké mi ai, kör nye zet szennye zõ tu laj don sá ga it, a sza -
ka szo ló sze rel vé nyek meg kö ze lít he tõ sé gé nek, ke ze lé sé -
nek idõ szük ség le tét, az üzem vi te li szem pon to kat.

2.3. Sza ka szo ló sze rel vényt kell el he lyez ni a tech no ló -
gi ai ál lo má sok, a tar tá lyok ki- és be lé põ ol da lán, a fo lya -
dék szál lí tó ve ze té kek vo na li csat la ko zá sa i nál, le ága zá sa i -
nál, a rob ba nás ve szé lyes zó nán kí vül.

3. Tér szint fe let ti el he lye zés

3.1. A sze rel vé nye ket úgy kell el he lyez ni, hogy
könnyen meg kö ze lít he tõ ek le gye nek; ke ze lé sük höz és
kar ban tar tá suk hoz meg fe le lõ hely áll jon ren del ke zés re.

3.2. A szál lí tó ve ze ték vár ha tó di la tá ci ós moz gá sát biz -
to sí ta ni kell.

3.3. Old ha tó kö té sek csak sze rel vé nyek nél, mé rõ ele -
mek nél, az üze mel te tõ ál tal el fo ga dott he lye ken és a kar -
ban tar tás hoz szük sé ges he lye ken al kal maz ha tó ak.

4. Szál lí tó ve ze ték szi lárd sá gi mé re te zé se

4.1. A ter ve zé si nyo más nak (DP = de sign pres su re) na -
gyobb nak kell len nie, mint a vár ha tó ma xi má lis üze mi
nyo más (MOP = ma xi mum ope rat ing pres su re).

4.2. A szál lí tó ve ze ték szi lárd sá gi mé re te zé se so rán a
szi lárd sá gi és alak vál to zá si szá mí tá sok a szál lí tó ve ze ték
ter ve zé si nyo má sán (DP) ala pul ja nak.

4.3. A ter ve zé si nyo más föld gáz szál lí tó-ve ze ték ese té -
ben az egész ve ze ték re azo nos nak te kint he tõ.

4.4. A szál lí tó ve ze té ket a ter ve zett üze mel te té sé hez tar -
to zó, va la mint egyéb éssze rû meg íté lés alap ján elõ re vár -
ha tó ter he lés re mé re tez ni kell. Kü lö nö sen az aláb bi té nye -
zõ ket kell figye lembe ven ni:

– bel sõ-kül sõ nyo más,
– kör nye ze ti és üze mi hõ mér sék let,
– sta ti kus nyo más,
– jár mû for ga lom ból, va la mint szél- és sze iz mi kus ha -

tás ból szár ma zó ter he lés,
– csat la ko zó ele mek bõl ere dõ re ak ció erõk és nyo ma té -

kok,
– ter ve zé si té nye zõ.

4.5. A szál lí tó ve ze ték tar tó szer ke ze te it az üze mel te tés
kö rül mé nye i re és a já ru lé kos ter he lé sek re te kin tet tel szi -
lárd sá gi lag is mé re tez ni kell.

5. Kör nye zet be he lye zés, te le pí tés

5.1. A szál lí tó ve ze ték, az al ko tó ré sze it ké pe zõ ál lo má -
sok, és az ál lo má so kon be lü li lé te sít mé nyek te le pí té si tá -
vol sá gát a vo nat ko zó ren de le tek kel össz hang ban úgy kell
ki je löl ni, hogy azok a kör nye ze tet és egy mást ne ve szé -
lyez tes sék, a ke ze lõ, a kar ban tar tó és hi ba el há rí tó sze -
mély zet köz le ke dé se min den idõ ben biz to sít ha tó le gyen.

5.2. A rob ba nás ve szé lyes zó nák ki ter je dé sét meg kell
ha tá roz ni és a terv do ku men tá ci ó ban áb rá zol ni kell.

5.3. A te le pí té si tá vol sá gok meg ha tá ro zá sa kor fi gye -
lem mel kell len ni a szál lí tó ve ze té kek és az ál lo má sok biz -
ton sá gi öve ze té re, a rob ba nás ve szé lyes zóna ter je del mé re
és a meg kö ze lí tett lé te sít mény, a sa já tos mû sza ki épít mé -
nyek vé dõ tá vol sá gá ra.

5.4. A szál lí tó ve ze ték tar to zé kát ké pe zõ fák lya te le pí té -
sé nél a fen ti e ken túl a fák lya hõ ha tás öve ze té re is fi gye -
lem mel kell len ni.

5.5. A szál lí tó ve ze té ki lé te sít mé nye ken be lü li épít mé -
nyek el he lye zé si tá vol sá gá nak meg ál la pí tá sa kor a tûz vé -
del mi elõ írások, a rob ba nás ve szé lyes zóna ki ter je dé se és a
fák lya hõ ha tás öve ze té nek a ki ter je dé se az irány adó.

5.6. A tech no ló gi ai ál lo má so kat az Or szá gos Tûz vé del -
mi Sza bály zat ban elõ ír tak nak meg fele lõen, tûz ve szé lyes -
sé gi osz tály ba kell so rol ni.

A tech no ló gi ai ál lo má so kon be lül a rob ba nás ve szély
koc ká za tát figye lembe véve, a vo nat ko zó jog sza bá lyok
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sze rint ki kell je löl ni a rob ba ná si zó ná kat, az egyes zó nák
ter je del mét.

5.7. Az ál lo mást fi zi ka i lag is vé de ni kell il le ték te len
sze mé lyek be ju tá sá tól, az ál lo más mû kö dé sé be való il le -
ték te len be avat ko zá sá tól.

6. A szál lí tó ve ze ték al ko tó ré sze i nek túl nyo más el le ni
vé del me

6.1. Biz to sí ta ni kell, hogy a nor mál üzem so rán a szál -
lítóvezetékben fo lya ma to san fenn tar tott üze mi nyo más
(OP = ope rat ing pres su re) a rend szer egyet len pont ján se
ha lad ja meg a meg en ge dett leg na gyobb üze mi nyo mást
(MOP). A nyo mássza bá lyo zó kat a vár ha tó nor mál üze mi
vi szo nyok ra kell mé re tez ni.

6.2. Meg kell ha tá roz ni az üzem za var ese tén ide ig le ne -
sen fenn tart ha tó leg na gyobb üze mi nyo más (TOP = tem -
po ra ry ope rat ing pres su re) ér té ket és a fenn ál lás meg en -
ged he tõ idõ tar ta mát.

6.3. Az üzem za var ese tén a meg en ge dett leg na gyobb
nyo más (MIP = ma xi mum in ci den tal pres su re) ér té ké nek
és a meg en ged he tõ idõ tar ta má nak túl lé pé sét biz ton sá gi
be ren de zés sel kell meg aka dá lyoz ni.

6.4. A nyo más ha tá ro ló kat úgy kell be épí te ni, a ki lé põ
kö ze get úgy kell el ve zet ni, hogy a sze mély ze tet és a kör -
nye ze tet ne ve szé lyez tes se.

6.5. A föld fel szín fe let ti, zárt vagy le zár ha tó szál lí tó ve -
ze ték ben, be ren de zé sek ben biz to sí ta ni kell, hogy ne ala -
kul has son ki az elõ re lát ha tó hõ mér sék let-emel ke dés ha tá -
sá ra meg nem en ged he tõ nyo más nö ve ke dés.

6.6. A túl nyo más el le ni vé del met mû sza ki szá mí tá sok -
kal kell iga zol ni, és a szá mí tá so kat a terv do ku men tá ci ó hoz 
kell csa tol ni.

6.7. A nyo más ha tá ro ló szer ke ze tek nek olyan felépíté -
sûeknek kell len ni ük és úgy kell õket be épí te ni, hogy bár -
mi kor – adott eset ben ki sze re lé sük után is – el len õriz he tõk
le gye nek.

6.8. A szál lí tó ve ze té ken, ál lo má so kon, fon to sabb üzem -
vi te li pon to kon fo lya ma to san mér ni és ön mû kö dõ en re -
giszt rál ni kell az üze mi nyo má so kat.

A mé rõ- és re giszt rá ló be ren de zé sek nek fo lya ma to san,
a vil la mos ener gia-el lá tás üzem za va ra ese tén is mû köd nie
kell.

7. A hõ mér sék let ha tá rok túl lé pé sé nek meg aka dá lyo zá -
sa

7.1. Szál lí tó ve ze ték be szük ség ese tén be kell épí te ni
olyan be ren de zé se ket, ame lyek a meg nem en ged he tõ hõ -
mér sék le tek ki ala ku lá sát meg aka dá lyoz zák.

7.2. Azo kon a he lye ken (gé pek ben, be ren de zé sek ben,
csõ ve ze té kek ben stb.), ahol ez in do kolt, fo lya ma to san

mér ni és ön mû kö dõ en re giszt rál ni kell az üze mi hõ mér -
sék le te ket is.

8. Kor ró zió el le ni vé de lem

8.1. A szál lí tó ve ze té ket és al ko tó ré sze it olyan kül sõ
és/vagy bel sõ kor ró zió vé de lem mel kell el lát ni, amely a
szál lí tó ve ze ték ter ve zett élet tar ta má ig biz to sít ja a ha tá sos
vé del met.

8.2. A szál lí tó ve ze ték és al ko tó ré sze i nek kor ró zió el le ni 
vé del mé re a passzív és az ak tív kor ró zió vé del met együt te -
sen kell meg ter vez ni.

8.3. A szál lí tó ve ze ték passzív vé del mé re al kal ma zott
szi ge te lés és/vagy be vo nat anya ga a me cha ni kai, ké mi ai,
elekt ro ké mi ai és bi o ló gi ai ha tá sok nak el len ál ló le gyen.

8.4. Az új lé te sít mény ka tó dos vé del mé nek ter ve zé se -
kor mind a meg lé võ, mind az új lé te sít mény ka tó dos vé del -
mét – a ta laj jel lem zõk, kó bor áram és más kör nye ze ti ha tá -
sok figye lembe véte lével – együt te sen kell biz to sí ta ni úgy,
hogy azok egy más ban kó bor áram kor ró zi ót ne okoz has sa -
nak. A kó bor áram kor ró zi ó tól való men tes sé get a lé te sít -
mény át vé te le so rán az épít te tõ nek mé ré sek kel kell bi zo -
nyí ta ni.

8.5. A po ten ci ál mé rés, a kü lön fé le át kö té sek és el fo gyó
vé del mek be sza bá lyo zá sá ra mé rõ he lye ket kell lé te sí te ni

– min den ka tód ál lo má son,
– min den vé dõ csö ves mû tárgy nál,
– min den ve szé lyez te tett ide gen lé te sít mény nél,
– min den olyan he lyen, ahol kü lön bö zõ lé te sít mé nye -

ket el len ál lá son ke resz tül össze kell köt ni,
– a vár ha tó mi ni mum pon to kon vagy azok kö ze lé ben,
– a csõ ve ze té kek be épí tett min den szi ge te lõ köz da rab -

nál,
– a ve ze ték nyom vo na lán, egy más tól a be sza bá lyo zás -

hoz és a mi nõ sí tõ mé ré sek el vé gez he tõ sé gé hez szük sé ges
és elég sé ges tá vol ság ra.

9. A vil la mos be ren de zé sek

9.1. A vil la mos terv nek tar tal maz nia kell az érin tés el le -
ni vé de lem, az érin tés vé de lem, a rob ba nás el le ni vé de lem,
a vil lám vé de lem, a má sod la gos túl fe szült ség el le ni vé de -
lem és (ha szük sé ges) a szta ti kus fel töl tõ dés el le ni vé de -
lem meg ol dá sa it.

9.2. A vil la mos be ren de zé sek fe lel je nek meg a tûz és a
rob ba nás el le ni vé de lem kö ve tel mé nye i nek.

9.3. A vil la mos ener gia-el lá tást – kü lö nö sen a szál lí tó -
ve ze ték biz ton sá gi be ren de zé se i nek ener gia el lá tá sát – úgy
kell meg ol da ni, hogy a vil la mos ener gia-ki ma ra dás ve -
szély hely ze tet ne te remt sen.

9.4. Az au to ma ti kus mû kö dé sû vil la mos be ren de zé se -
ket he lyi, kézi mû köd te té sû biz ton sá gi vész kap cso ló val
kell el lát ni.
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10. Táv köz lés és irá nyí tás tech ni ka

10.1. A szál lí tó ve ze ték biz ton sá gos üze mel te té se, a mû -
sza ki biz ton ság ér de ké ben az in for má ci ók át vi te lé re táv -
köz lé si és adat át vi te li kap cso la tot kell biz to sí ta ni az ál lo -
má sok és az irá nyí tá si köz pon tok kö zött.

10.2. A táv köz lés és adat át vi tel rend sze ré nek a háló -
zati áramkimaradás ese tén is mû kö dõ ké pes nek kell ma -
radnia.

10.3. A szál lí tó ve ze té ket olyan jel zõ-, mé rõ-, regiszt -
ráló berendezésekkel kell el lát ni, ame lyek alap ján üzem
köz ben meg ál la pít ha tók

– az üze me lés biz ton sá ga szem pont já ból fon tos pa ra -
mé te rek (nyo más, hõ mér sék let, anyag áram, sû rû ség),

– a nor mál üzem tõl való el té ré sek (üzem za var),
– a szál lí tó ve ze ték üzem biz ton sá ga szem pont já ból fon -

tos pa ra mé te rek ha tár ér té ke i nek el éré se,
– az il le ték te len be avat ko zá sok, be ha to lá sok té nye.

10.4. Az üzem za var és ha vá ria ál la po tok pa ra mé te re it
ké sõbb vissza ke res he tõ mó don ar chi vál ni kell.

10.5. Au to ma ti kus ve zér lé sû szál lí tó ve ze té ki ál lo má so -
kon biz to sí ta ni kell a tech no ló gi ai ele mek he lyi, kézi mû -
köd te té sé nek le he tõ sé gét is.

11. Tûz el le ni vé de lem ter ve zé se

11.1. A szál lí tó ve ze ték tûz el le ni vé del mé nek ter ve zé -
se kor az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat és ezen sza -
bály zat elõ írásai az irány adó ak.

11.2. A szál lí tó ve ze ték rob ba nás ve szé lyes kör nye ze té -
ben csak a vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek1

meg fe le lõ be ren de zé sek és vé del mi rend sze rek al kal maz -
ha tók.

11.3. A tech no ló gi ai célú be ren de zé sek hez tar to zó ke -
ze lõ- és tar tóz ko dó he lyi sé gét a tûz gát ló el vá lasz tás sza bá -
lya i nak2 a be tar tá sá val kell ki ala kí ta ni. A ke ze lõ- és tar tóz -
ko dó he lyi sé ge ket tûz gát ló el vá lasz tás nél kül, a tech no ló -
gi ai be ren de zé sek tõl leg alább 16 m-re kell el he lyez ni.

11.4. A szál lí tó ve ze ték lé te sít mé nye i ben el he lye zen dõ
tûz ol tó ké szü lé kek szá mát je len elõ írások sze rint kell meg -
ál la pí ta ni.

11.5. Sza ka szo ló ál lo má so kon, il let ve fel ügye let nél kü -
li, zárt tech no ló gi á jú be ren de zé sek nél, ahol csak meg hi bá -
so dás kö vet kez té ben for dul hat elõ rob ba nás ve szély, tûz -
oltó ké szü lé kek ké szen lét ben tar tá sa csak kar ban tar tás
vég zé se so rán szük sé ges.

1 Je len leg a 8/2002. (II. 16.) GM ren de let.
2 Je len leg a 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let.

11.6. Gáz át adó ál lo má so kon és gáz szál lí tó-ve ze té ki
cso mó pon to kon, füg get le nül azok ka pa ci tá sá tól és tí pu sá -
tól, a kö vet ke zõ töl te tû és tí pu sú tûz ol tó ké szü lé ke ket kell
el he lyez ni:

– 1 da rab 6 kg-os, por ral vagy hab bal ol tó ké szü lé ket,
leg alább 21A, 113B és C ol tás tel je sít mé nyû,

– 1 da rab leg alább 5 kg-os, CO2-vel ol tó ké szü lé ket,
– 2 da rab 12 kg-os, por ral ol tó ké szü lé ket, leg alább

55A, 233B és C ol tás tel je sít mé nyû tûz ol tó ké szü lék.

11.7. A fel ügye let nél kü li gáz át adó ál lo má so kon és a
gáz szál lí tó-ve ze té ki cso mó pon to kon a tûz ol tó ké szü lé ke -
ket úgy kell el he lyez ni, hogy tûz ese tén is hoz zá juk le hes -
sen fér ni.

11.8. A szi vattyú- és komp resszor ál lo má so kon a ké -
szen lét ben tar tan dó tûz ol tó ké szü lé kek da rab szá má nak a
meg ha tá ro zá sá ra az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat elõ -
írásai az irány adó ak.

11.9. A köz pon ti sza go sí tó-anyag tá ro ló nál 1 db leg -
alább 50 kg-os, szál lít ha tó, tûz ol tó-töl te tû, por ral vagy
hab bal oltó ké szü lé ket kell ké szen lét ben tar ta ni.

11.10. Tû zi víz-ve ze ték ki épí té se vagy tû zi víz tá ro lás
nem szük sé ges

– gáz át adó ál lo má so kon,
– sza ka szo ló ál lo má so kon,
– cso mó pon to kon,
– kon den zá tum le vá lasz tó ál lo má so kon,
– komp resszorál lo má so kon, ha gép egy sé gek ön ál ló,

sta bil, au to ma ti kus tûz ol tás sal ren del kez nek,
– szi vattyú ál lo má so kon, ha eze ken a föld fel szín fe lett

50 m3-nél ke ve sebb tûz ve szé lyes fo lya dé kot tá rol nak és a
ke ze lõ-tar tóz ko dó épü let a tech no ló gi ai ve ze ték tõl 30 mé -
ter nél tá vo labb he lyez ke dik el.

III. Fejezet

Építés

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. A ki vi te le zõ ren del kez zen a szál lí tó ve ze ték épí té si,
sze re lé si mun ka fo lya ma ta i ra vo nat ko zó tech no ló gi ai elõ -
írásokkal (tech no ló gi ai le írás, uta sí tás, sza bály zat).

1.2. A szál lí tó ve ze ték ki vi te le zé sét úgy kell vé gez ni,
hogy az fe lel jen meg a vo nat ko zó terv, va la mint a lé te sí té si 
en ge dély ben rög zí tett elõ írásoknak.

1.3. A szál lí tó ve ze ték be be épít he tõ anya gok és ter mé kek
1.3.1. A szál lí tó ve ze ték be csak a ren del te té si cél nak és a 

tech ni ka ál ta lá no san el is mert szín vo na lá nak meg fe le lõ
ter mék épít he tõ be.

1.3.2. Az üzem sze rû en bel sõ nyo más sal igény be vett
anya go kat, csö ve ket, be ren de zé se ket úgy kell mé re tez ni és 
ki vá lasz ta ni, hogy biz ton ság gal el vi sel jék a szál lí tás, a be -
épí tés, a nyo más pró ba, az üze mel te tés so rán adó dó ter he -
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lé se ket és az üze mi fel té te lek kö zött, a ri deg tö rés ve szé lye
nél kül üze mel tet he tõk le gye nek.

1.4. A ter mék meg fe le lõ sé gé nek iga zo lá sa

1.4.1. A szál lí tott kö zeg gel érint ke zõ vagy a szál lí tó ve -
ze ték szál lí tó ké pes sé gét, tö mör sé gét, nyo más ál ló sá gát és
a szál lí tott kö zeg gel szem be ni ve gyi el len ál lá sát be fo lyá -
so ló ter mék csak ak kor épít he tõ be a szál lí tó ve ze ték be, ha
a ter mék meg fe le lõ sé gét a gyár tó iga zol ja.

1.4.2. A meg fe le lõ sé get a ter mék kel azo no sít ha tó, leg -
alább a gyár tó ál tal el vég zett spe ci fi kus el len õr zés sel és az
el len õr zés (vizs gá lat) ered mé nye it tar tal ma zó mi nõ sé gi bi -
zo nyít vánnyal kell iga zol ni. A ter mé ken olyan idõ ál ló je -
lö lést kell el he lyez ni, amely alap ján a ter mék és a mi nõ sé -
gi bi zo nyít vány kap cso la ta nyo mon kö vet he tõ.

1.4.3. Az üzem sze rû en bel sõ túl nyo más alá nem ke rü lõ,
se géd anya gok meg fe le lõ sé gét leg alább a gyár tó ál tal el -
vég zett nem spe ci fi kus el len õr zés és vizs gá lat alap ján ki ál -
lí tott do ku men tum mal kell iga zol ni.

2. Ge o dé zia

2.1. A szál lí tó ve ze ték nyom vo na lá nak be mé ré sét és áb -
rá zo lá sát a bá nya tér ké pek tar tal má ra vo nat ko zó elõ írások
sze rint kell el vé gez ni.

2.2. A szál lí tó ve ze ték al ko tó része i ként, tar to zé ka i ként
épü lõ lé te sít mé nyek rõl (sza ka szo ló to ló zár, to ló zár ál lo -
más, csõ gö rény in dí tó-, fo ga dó ál lo más, gáz át adó ál lo má -
sok, cso mó pont komp resszorál lo más, üzem vi te li köz pon -
tok stb.) a ki vi te le zõ nek meg va ló su lá si tér kép do ku men tá -
ci ót kell ké szí te ni.

2.3. A te rep szint alá ke rü lõ lé te sít mé nyek be mé ré sét
nyi tott mun ka árok ban kell el vé gez ni.

3. Szál lí tó ve ze ték el he lye zé se, épí té se

3.1. A csõ árok fe nék szint jét úgy kell ki ké pez ni, hogy a
be fek te tett csõ ve ze ték az árok al ján egyen le te sen fe küd jön 
fel. A nem kel lõ te her bí rá sú, vagy erõ sen vi zes ta laj ese tén
a csõ ve ze té ket biz to sí ta ni kell le süllye dés vagy fel úszás
el len.

3.2. A csõ sza kaszt egyen le te sen, rán ga tás nél kül és ká -
ros fe szült ség tõl men te sen – a vár ha tó hõ mér sék let-vál to -
zá so kat is figye lembe véve – kell az árok ba he lyez ni. Kü -
lö nös gon dot kell for dí ta ni a szi ge te lés ép sé gé nek meg õr -
zé sé re.

3.3. Ta laj eró zi ó nak és föld csu szam lás nak ki tett sza ka -
szon a szál lí tó ve ze té ket kü lön vé de lem mel kell el lát ni.

3.4. A vissza töl tést úgy kell el vé gez ni, hogy a csõ alatt
szi lárd, tö mör alá tá masz tás le gyen. Szik lás, kö ves, rö gös
ta laj ese tén meg fe le lõ óvó in téz ke dé sek kel – kõ vé dõ
anyag hasz ná la tá val vagy kõ men tes anyag elsõ ré teg ben
tör té nõ vissza töl té sé vel – meg kell aka dá lyoz ni azt, hogy a 
csõ szi ge te lés meg sé rül hes sen.

3.5. A csõ ve ze ték szi ge te lé sé nek ép sé gét erre al kal mas
mód szer rel vizs gál ni kell. A vizs gá la tok so rán meg is mert
szi ge te lé si hi ba he lye ket ki kell ja ví ta ni.

4. Mû tárgy ke resz te zé sek

4.1. A szál lí tó ve ze ték épí té sét úgy kell el vé gez ni, hogy
el ke rül jék a ke resz te zett lé te sít mé nyek sé rü lé sét.

4.2. Ter mé sze tes és/vagy mes ter sé ges vízi lé te sít mé -
nyek ke resz te zé sé nél a me der alat ti át ve ze tés he lyén, a
med ret a me der el fa ju lás tól vé de ni kell.

4.3. A szál lí tó ve ze té ket ár víz vé del mi töl té sen a töl tés -
ko ro na alatt, de a mér ték adó ár víz szint fe lett úgy kell át ve -
zet ni, hogy a csõ ve ze ték a töl tés hasz nos ke reszt met sze tét
ne csök kent se, ren del te tés sze rû hasz ná la tát ne ve szé lyez -
tes se, és a ve ze ték szük sé ges, leg alább 1 m-es föld ta ka rá sa
biz to sít va le gyen.

4.4. Ár víz vé del mi töl tés épí té sé nél az elõ írt mér té kû tö -
mö rí tést el kell vé gez ni. A tö mö rí tés mér té két mér ni kell,
és ar ról mé ré si jegy zõ köny vet kell ki ál lí ta ni.

4.5. Ha józ ha tó víz fo lyá sok ke resz te zé sét irá nyí tott víz -
szin tes át fú rás sal sza bad ki vi te lez ni.

4.6. Vé dõ csõ nél kü li út-, vas út ke resz te zé sek nél át saj to -
lás után a szi ge te lést mi nõ sí te ni kell. A csõ ve ze té ken az
eset le ges szi ge te lé si hi bá kat ki kell ja ví ta ni.

5. Csõ haj lí tás

5.1. A szál lí tó ve ze ték azon sza ka sza i ba, ame lyek ben a
szál lí tó ve ze ték tisz tí tás ra szol gá ló szer szám át ha lad hat,
20 D vagy an nál na gyobb su ga rú csõ ívet kell be épí te ni.

5.2. A csõ ívek hi deg haj lí tá sát haj lí tó gép pel kell vé gez -
ni.

5.3. R ³ 40 D haj lí tá sú sugár ese tén, hi deg haj lí tás sal
elõ ál lí tott íve ket is le het hasz nál ni a kö vet ke zõ kri té ri u -
mok be tar tá sá val:

– re dõ zött, hor padt csõ ív nem épít he tõ be,
– a csõ ív ova li tá sa nem ha lad hat ja meg a 4%-ot,
– a DN > 300 mm át mé rõ jû csö vek haj lí tá sá nál az át -

mé rõ re esõ ív csõ hosszon, a haj lí tá si szög max. 1,5° le het,
– az al ko tó men tén he gesz tett csõ haj lí tá sá nál a hossz -

var rat, a hú zá si zó ná ban, 45°-os hely zet ben le gyen.

6. He gesz té si elõ írások

6.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
6.1.1. Szál lí tó ve ze ték he gesz té sét és a he gesz té si var ra -

tok ja ví tá sát csak a he gesz tett szer ke ze tek gyár tá sá ra való
al kal mas sá got iga zo ló meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal ren -
del ke zõ szer ve zet vé gez he ti.

6.1.2. A szál lí tó ve ze ték he gesz té sé re el já rá si (tech no ló -
gi ai) uta sí tást kell ki dol goz ni. Az eb ben sze rep lõ he gesz té -
si uta sí tá sok (WPS = wel ding pro ce du re spe ci fi ca ti on)
meg fe le lõ sé gét a vo nat ko zó elõ írások sze rint, az erre jo go -
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sult szer ve zet nek ta nú sí ta nia kell (WPAR = wel ding pro -
ce du re app ro val re cord).

6.1.3. A he gesz té si te vé keny ség irá nyí tá sá val és el len -
õr zé sé vel fe le lõs he gesz té si szak em bert kell meg bíz ni.

6.1.4. Szál lí tó ve ze té ken he gesz tést csak mi nõ sí tett és
ér vé nyes mi nõ sí tõ bi zo nyít vánnyal ren del ke zõ he gesz tõ
vé gez het.

6.1.5. A he gesz tõ nek pró ba var ra tot kell ké szí te nie
– ha elõ ször al kal maz zák szál lí tó ve ze ték he gesz té sé re,
– ha há rom hó nap nál hosszabb ide ig nem vég zett szál -

lí tó ve ze té ken he gesz tést,
– ha új tech no ló gi ai elõ írás alap ján kezd he gesz te ni.
6.1.6. A he gesz tõ al kal mas sá gát a pró ba var rat alap ján

mi nõ sí te ni kell.
6.1.7. A he gesz té si var ra to kat úgy kell meg je löl ni, a

var rat tól szá mí tott 100 mm-es sá von be lül és/vagy do ku -
men tál ni, hogy a var rat he lye és a he gesz tõ sze mé lye egy -
ér tel mû en azo no sít ha tó le gyen.

6.2. He gesz té si mun kák el len õr zé se
6.2.1. A he gesz té si mun kát és mi nõ sé gét a szál lí tó ve ze -

ték épí té se köz ben rend sze re sen el len õriz ni kell.
A he gesz té si var ra tok vizs gá la tát csak erre jo go sult

szer ve zet vé gez he ti.
6.2.2. Az el len õr zés ter jed jen ki:
– a he gesz tés tech no ló gi ai elõ írások sze rin ti mun ka -

vég zés re,
– min den var rat szem re vé te le zés sel tör té nõ el len õr zé -

sé re,
– a var ra tok 6.2.3. és 6.2.4. be kez dé sek sze rin ti ron cso -

lás men tes vizs gá la tá ra.
Ron cso lás men tes vizs gá lat ként el sõ sor ban ra dio grá fi ai, 

ult ra han gos, ese ten ként (ki sebb mint DN 50 név le ges át -
mé rõ ve ze ték, szi lárd sá gi nyo más pró bá val nem el len õr -
zött var ra tok ese tén) fe lü le ti re pe dés vizs gá la tot kell
 érteni.

6.2.3. A szál lí tó ve ze ték he gesz té si var ra ta i nak 100%-át
ron cso lás men tes vizs gá lat tal el len õriz ni kell a kö vet ke zõ
ese tek ben:

– ha a szál lí tott kö zeg gáz ne mû,
– ha a szál lí tott kö zeg ve szé lyes sé ge ezt in do kol ja,
– a mû tárgy ke resz te zé sek nél és bel te rü le ti sza ka szo -

kon, a ki vi te li ter vek ben elõ írt he lye ken, de leg alább a mû -
tárgy ke resz te zés sel érin tett sza ka szon és an nak vé ge i tõl
szá mí tott 30-30 mé te rig,

– a szál lí tó ve ze ték mun ka árok ban ké szí tett he gesz té si
var ra ta it,

– a ja ví tott he gesz té si var ra to kat,
– a szál lí tó ve ze ték föld fel szín fe lett üze me lõ szaka -

szainak he gesz té si var ra ta it,
– a szi lárd sá gi nyo más pró bá val nem el len õr zött he -

gesz té si var ra to kat,
– az ál lo má sok te rü le tén lévõ he gesz té si var ra to kat.
6.2.4. A szál lí tó ve ze ték elõ zõ ek ben fel nem so rolt var -

ra ta i nak leg alább 15%-át, ron cso lás men tes var rat vizs gá -
lat tal el len õriz ni kell a kö vet ke zõk figyelembe véte lével:

a) min den el ké szí tett 100 da rab var rat ból az épít te tõ
mû sza ki el len õré nek szú ró pró ba sze rû ki je lö lé se alap ján
15 da ra bot ron cso lás men te sen vizs gál ni kell,

b) a vizs gált 15 da rab var rat ból leg fel jebb 1 le het hi bás, 
ja vít ha tó mi nõ sí té sû,

c) ha az a)-ban ki je lölt és meg vizs gált var ra tok ból 2 da -
rab hi bás, ak kor a so ron kö vet ke zõ 200 da rab var rat ból
30 da ra bot kell meg vizs gál ni és ezek bõl csak 2 da rab le het
hi bás,

d) ha a b)-ben vizs gált 15 da rab var rat ból 3 da rab, vagy
en nél több var rat hi bás, vagy 1 da rab ki vá gan dó mi nõ sí té -
sû, ak kor a var ra tok 100%-át ron cso lás men tes vizs gá lat -
nak kell alá vet ni egé szen ad dig, amíg a hi bás var ra tok szá -
ma 100 da rab ra vo nat koz tat va nem csök ken 6% alá,

e) ha a c) elõ írásai sze rint 300 da rab var rat 45 da rab
meg vizs gált var ra tá ból 4 da rab nál több hi bás, ja vít ha tó
mi nõ sí té sû var rat ta lál ha tó, ak kor ér te lem sze rû en a d) elõ -
írásai sze rint kell el jár ni.

6.2.5. Az elõ írt mi nõ sé get nem ki elé gí tõ he gesz té si var -
ra to kat ki kell ja ví ta ni, vagy újra kell ké szí te ni.

6.2.6. Hi bás var rat sza kaszt leg fel jebb két eset ben sza -
bad ja ví ta ni. Ha az is mé telt ja ví tás után a mi nõ ség nem
meg fe le lõ, úgy az egész var ra tot ki kell vág ni és egy új
csõ da rab be he gesz té sé vel kell pó tol ni. A ki ja ví tott he gesz -
té si var ra tot szem re vé te le zés sel és ron cso lás men tes vizs -
gá la tok kal is mé tel ten vizs gál ni szük sé ges.

6.2.7. A ja ví tá si elõ írásoknak biz to sí ta ni uk kell azo kat a 
mi ni má lis me cha ni kai tu laj don sá go kat, ame lye ket az ere -
de ti he gesz tés re hasz nált he gesz té si elõ írásokra vo nat ko -
zó an ha tá roz tak meg.

6.2.8. Ja ví tás csak ér vé nyes he gesz té si tech no ló gia bir -
to ká ban vé gez he tõ. Ha az ere de ti he gesz té si tech no ló gia
al kal ma zá sa nem le het sé ges, ak kor új ja ví tá si he gesz té si
tech no ló gi át kell ki dol goz ni. A he gesz tett kö tés tech no ló -
gia vizs gá la tát ez alap ján is el kell vé gez ni.

6.2.9. Az elõ írt vizs gá la tok meg tör tén tét és a vizs gá la -
tok ered mé nye it jegy zõ könyv ben kell rög zí te ni.

7. Vil la mos be ren de zé sek sze re lé se és üzem be he lye -
zé se

7.1. A vil la mos be ren de zé sek sze re lé sé nek be fe je zé se
után, üzem be he lye zé se elõtt a ki vi te le zõ nek a kö vet ke zõ
mé ré se ket kell az erre fel jo go sí tott, füg get len szer ve zet tel
el vé gez tet nie:

– érin tés vé del mi, szab vá nyos sá gi és vil lám vé del mi mé -
rések,

– gyúj tó szik ra men tes kül sõ áram kö rök mé ré sek kel
meg ál la pí tott RLC ér té kei,

– mé rõ-, sza bá lyo zó kö rök, rend sze rek hi te le sí té si és
be ál lí tá si mé ré sei,

– erõs ára mú be ren de zé sek vé del mi be ál lí tá sai,
– ve zér lõ re te sze lõ rend sze rek mû kö dé si pró bái,
– az ak tív kor ró zió vé del mi rend szer mé rés sel meg ha tá -

ro zott be ál lí tá si ér té kei,
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– táv köz lõ rend szer üzem ké pes mû kö dé sét bi zo nyí tó
do ku men tum,

– a föl delt rend sze rû, nagy fe szült sé gû táv ve ze té kek ke -
resz te zé si, meg kö ze lí té si és érin tés vé del mi mé ré sei.

7.2. A mé ré sek rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni és a
vizs gált sze re lé sek, be ren de zé sek meg fe le lõ sé gét mi nõ sí -
te ni kell.

A ter ve zõ nek a jegy zõ köny vek ben fog lalt meg ál la pí tá -
so kat ér té kel nie kell. A meg fe le lõ mi nõ sí té sû mé ré si jegy -
zõ köny vet az üze mel te tõ nek kell át ad ni.

7.3. Po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben a
vil la mos be ren de zést csak a rob ba nás el le ni vé de lem ma -
ra dék ta lan biz to sí tá sa ese tén sza bad al kal maz ni.

IV. Fejezet

Nyomáspróbák

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. A szál lí tó ve ze té ket és al ko tó ré sze it a tel je sen
össze sze relt ál la po tá ban, va la mennyi épí té si vizs gá lat be -
fe je zé se után egy be füg gõ en vagy sza ka szon ként nyo más -
pró báz ni kell a tech no ló gi ai uta sí tás és/vagy jó vá ha gyott
nyo más pró ba terv sze rint. A nyo más pró ba meg fe le lõ sé gi
kö ve tel mé nye it a nyo más pró ba terv ben kell elõ ír ni.

1.2. A nyo más pró bák alatt a nyo mást és a hõ mér sék le tet 
fo lya ma to san mér ni, re giszt rál ni kell.

1.3. A nyo más pró bák meg kez dé se elõtt, a nyo más pró ba
vég re haj tó ja kö te les gon dos kod ni a vizs gált ve ze ték el -
moz du lás el le ni rög zí té sé rõl, és kö te les min den olyan in -
téz ke dést meg ten ni, ami biz to sít ja a nyo más pró ba biz ton -
sá gos, az éle tet, va gyont, egész sé get és a kör nye ze tet nem
ve szé lyez te tõ le foly ta tá sát.

1.4. Föld fe let ti szál lí tó ve ze ték szi lárd sá gi nyo más pró -
bá ját és tö mör sé gi vizs gá la tát min den eset ben a he gesz té si
var ra tok fes té se, szi ge te lé se elõtt kell el vé gez ni.

1.5. A nyo más pró bák alatt, a nyo más fo ko zás meg kez -
dé sé tõl a nyo más men tes sé gig a csõ ve ze ték és a csõ ve ze -
ték be be épí tett sze rel vé nyek, va la mint a nyo más pró bá hoz
al kal ma zott ve ze ték rend szer 20 m-es kör ze té ben mun kát
vé gez ni ti los és ott csak a nyo más pró bát vég zõk tar tóz kod -
hat nak. A nyo más pró ba ide jét és ez zel össze füg gõ ti lal ma -
kat kel lõ idõ ben az érin tet tek tu do má sá ra kell hoz ni.

1.6. A nyo más pró bát úgy kell vé gez ni, hogy a nyo más -
pró ba, nyo más ér té ké nél na gyobb nyo más ne ke let kez hes -
sen a vizs gált rend szer ben. A vé de lem mód ját a tech no ló -
gi ai uta sí tás ban és/vagy nyo más pró ba terv ben rög zí te ni
kell.

1.7. A nyo más pró ba so rán hasz nált mé rõ mû sze rek ka -
lib rál tak le gye nek.

2. A szál lí tó ve ze ték szi lárd sá gi nyo más pró bá ja

2.1. A szi lárd sá gi nyo más pró bá hoz sem le ges kém ha tá -

sú (6 £ pH £ 8) szi lárd szennye zõ dé sek tõl men tes, tisz ta
vi zet kell hasz nál ni. Ha a nyo más pró ba vi zé nek hõ mér sék -
le te +4 °C alá csök ken het, a vár ha tó leg ala cso nyabb víz -
hõ mér sék let ki ala ku lá sát figye lembe véve, fa gyás pont -
csök ken tõ ada lé kot le het al kal maz ni. Fa gyás pont csök ken -
tõ ként csak olyan anyag al kal maz ha tó, ami nem kor ro dál ja 
a csõ ve ze ték vagy a tar to zé kok anya gát.

2.2. Kü lön le ges ese tek ben (pl. csõ hí don ha la dó gáz ve -
ze té kek nél vagy olyan nagy nyo má sú gáz ve ze té kek nél,
ame lye ket nem le het víz te le ní te ni) az ille té kes Bá nya ka pi -
tány ság en ge dé lyé vel, a víz he lyett le ve gõt vagy nit ro gént
is le het hasz nál ni. Az ilyen ese tek re kü lön tech no ló gi ai
uta sí tást és/vagy nyo más pró ba ter vet kell ké szí te ni.

2.3. Egyes ese tek ben (pél dá ul be kö té sek nél) a szi lárd -
sá gi nyo más pró ba kö ze ge ként a szál lí ta ni ter ve zett anyag
is hasz nál ha tó a meg fe le lõ biz ton sá gi in téz ke dé sek mel -
lett. Az ilyen ese tek re kü lön tech no ló gi ai uta sí tást és/vagy
nyo más pró ba ter vet kell ké szí te ni.

2.4. A szi lárd sá gi nyo más pró ba ér té ke a nyo más pró bá -
zott szál lí tó ve ze ték és a vo na li sza ka szo ló ál lo má sok min -
den egyes pont ján érje el leg alább a ter ve zé si nyo más (DP) 
1,25-szö rö sét.

2.5. Le ve gõ vel vagy szén hid ro gén nel en ge dé lye zett
szi lárd sá gi nyo más pró ba ese tén a pró ba nyo más ér té ke érje 
el a ter ve zé si nyo más (DP) 1,1-sze re sét, de a nyo más pró -
bá zott sza kasz ma gas pont ján leg alább 2 bár ral ha lad ja
meg.

2.6. A szi lárd sá gi nyo más pró ba sza ka szok hosszát a
vizs gált szál lí tó ve ze ték szint kü lönb sé ge it (ten ger szint fe -
let ti ma gas ság kü lönb sé ge it) és a nyo más pró ba kö ze gé nek
sû rû sé gét figye lembe véve, a nyo más pró ba terv ben kell
meg ha tá roz ni.

2.7. A szi lárd sá gi nyo más pró ba alatt a szál lí tó ve ze ték
igény be vé te le egyet len pon ton sem ha lad hat ja meg a csõ -
acél anya gá nak szab vá nya sze rin ti fo lyás ha tá rát.

2.8. A szál lí tó ve ze ték és a vele együtt nyo más pró bá zott
vo na li sza ka szo ló ál lo má sok nyo más pró bá já nak idõ tar ta -
ma, az ered mé nyes le ve gõ men tes sé gi vizs gá lat be fe je zé -
sé tõl szá mít va leg alább 1 óra le gyen.

2.9. A szál lí tó ve ze té kek egyes spe ci á lis sza ka sza it
(mint pl. mû tárgy ke resz te zé sek alat ti szál lí tó ve ze ték-sza -
ka szok) kü lön, a ter ve zé si nyo más leg alább 1,5-sze re sé vel
kell szi lárd sá gi nyo más pró báz ni.

2.10. A szi lárd sá gi nyo más pró ba meg kez dé se elõtt el -
len õriz ni kell a szál lí tó ve ze ték tel jes hosszá ban a vo na li
sza ka szok bel sõ át mé rõ jét, és meg kell szün tet ni a meg
nem en ge dett át mé rõ szû kü le te ket, va la mint el kell tá vo lí -
ta ni a ve ze ték ben lévõ na gyobb szi lárd szennye zõ dé se ket.
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2.11. A fo lya dék kal nyo más pró báz ni kí vánt szál lí tó ve ze -
té ket a nyo más pró ba meg kez dé se elõtt fel kell töl te ni a szi -
lárd sá gi nyo más pró ba kö ze gé vel oly mó don, hogy el ke rül -
jék lég zsá kok ki ala ku lá sát. A le ve gõ je len lé tét a szi lárd sá gi
nyo más pró ba meg kez dé se elõtt al kal mas vizs gá lat tal és szá -
mí tás sal el len õriz ni kell. Az el len õr zõ szá mí tá so kat a nyo -
más pró ba jegy zõ könyv höz mel lé kel ni kell. A nyo más pró ba
csak ak kor kezd he tõ meg, ha a nyo más pró bá zan dó ve ze té ket 
a kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen lég te le ní tet ték.

2.12. A nyo más nö ve lé sé re, a nyo más és hõ mér sék let el -
len õr zé sé re csak olyan bi zony lat olt és nyo más pró bá zott
csö vek, csõ ido mok, sze rel vé nyek, be ren de zé sek és ka lib -
rált mû sze rek hasz nál ha tók, ame lyek biz ton ság gal el vi se -
lik a szi lárd sá gi pró ba nyo más ér té két.

2.13. Meg fe le lõ el zá ró sze rel vé nyek kel és túl nyo más
 ellen védõ sze rel vé nyek kel kell biz to sí ta ni azt, hogy nyo -
más nö ve lés kor ne le hes sen túl lép ni a csõ ve ze ték ben a
nyo más pró ba nyo má sá nak ma xi má lis ér té két.

2.14. Ered mény te len szi lárd sá gi nyo más pró ba ese té ben
a fel tárt hi bá kat meg kell szün tet ni, és a szi lárd sá gi nyo -
más pró bát meg kell is mé tel ni.

3. Tö mör sé gi nyo más pró ba

3.1. A ma xi má lis üzem nyo má son gáz ne mû ál la pot ban
lévõ anya got és az at mosz fé ri kus nyo má son (tel jes tö me -
gé ben) gáz-hal maz ál la po tú anya got szál lí tó ve ze té ke ket
az üzem be he lye zés elõtt tö mör sé gi nyo más pró báz ni kell.

3.2. Tö mör sé gi nyo más pró bát csak ered mé nyes szi lárd -
sá gi nyo más pró bát köve tõen, üze me lés re kész ál la pot ra
sze relt szál lí tó ve ze té ken és tar to zé ka in sza bad vé gez ni.

3.3. A tö mör sé gi nyo más pró ba elõtt a szál lí tó ve ze ték -
bõl a szi lárd sá gi nyo más pró ba kö ze gét (vi zet) a le he tõ leg -
na gyobb mér ték ben el kell tá vo lí ta ni a csõ ve ze ték bõl, és a
csõ ve ze ték bel sõ te rét meg fele lõen ki kell szá rí ta ni. A szá -
rí tás mér té két az üze mel te tõ ha tá roz za meg.

3.4. A tö mör sé gi nyo más pró ba kö ze ge ként ál ta lá ban le -
ve gõt kell hasz nál ni. Kü lön le ges ese tek ben, az ille té kes
Bá nya ka pi tány ság en ge dé lyé vel, sza go sí tott föld gáz is
hasz nál ha tó tö mör sé gi nyo más pró ba kö ze ge ként.

3.5. A tö mör sé gi nyo más pró bá hoz csak olyan le ve gõ
vagy sza go sí tott föld gáz hasz nál ha tó, ame lyek víz har mat -
pont ja a tö mör sé gi pró ba nyo má sán nem na gyobb, mint az
üzem sze rû en szál lí ta ni ter ve zett gáz víz har mat pont ja, ma -
xi má lis üzem nyo má son.

3.6. Ha a tö mör sé gi nyo más pró bát le ve gõ vel vé gez ték,
ak kor a le ve gõ el tá vo lí tá sát és a gáz alá he lye zést úgy kell
vég re haj ta ni, hogy a szál lí tó ve ze ték ben rob ba nó ké pes
gáz elegy ne ma rad jon vissza.

3.7. A tö mör sé gi nyo más pró ba nyo má sa a vizs gá lat
kez de tén ne le gyen ki sebb, mint a ma xi má lis üze mi nyo -
más (MOP). Egyes ese tek ben (pl. ve ze ték cse rék al kal má -

val, át ala kí tá sok, ja ví tá sok után, to vább épí té sek ese tén) az
üze mel te tõ írás be li hoz zá já ru lá sá val meg en ge dett, hogy a
tö mör sé gi nyo más pró ba nyo má sa ak ko ra le gyen, mint a
tö mör sé gi nyo más pró bá zott ve ze ték ben, a nyo más pró ba
idõ pont já ban el ér he tõ leg ma ga sabb üze mi nyo más (OP).

3.8. A tö mör sé gi nyo más pró ba idõ tar ta ma ál ta lá ban
24 óra. Tech no ló gi ai ál lo má so kon a tö mör sé gi nyo más -
pró ba idõ tar ta ma leg alább 2 óra le gyen.

3.9. A tö mör sé gi nyo más pró ba alatt min den ve ze ték csat -
la ko zást, sze rel vényt, ka ri más kö tést és min den bont ha tó
csat la ko zást hab kép zõ anyag gal el len õriz ni kell. A nyo más -
pró bát a 3.8. pont elõ írásaitól füg get le nül ezen el len õr zé sek
tel jes körû be fe je zé sé ig szük ség ese tén foly tat ni kell.

4. A nyo más pró bák do ku men tá lá sa, bi zony la tok

4.1. A szál lí tó ve ze ték üze mel te tõ jé nek a mi nõ ség ügyi
rend sze ré nek a ke re té ben sza bá lyoz ni kell a nyo más pró ba
do ku men tá lá sá nak tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it.

4.2. A szi lárd sá gi nyo más pró ba és a tö mör sé gi nyo más -
pró ba meg fe le lõ sé gét do ku men tál ni kell.

4.3. A szál lí tó ve ze té kek és al ko tó ré sze ik nyomáspró -
báiról nyil ván tar tást kell ve zet ni és mind ad dig meg kell
õriz ni, amíg a nyo más pró bá zott szál lí tó ve ze té kek és al ko -
tó ré sze ik hasz ná lat ban van nak.

5. A nyo más pró bák ér vé nyes sé ge

5.1. Ered mény te len tö mör sé gi nyo más pró ba ese tén a
ko ráb ban el vég zett ered mé nyes szi lárd sá gi nyo más pró ba
ér vé nyes ma rad.

5.2. A szi lárd sá gi és tö mör sé gi nyo más pró ba mind ad dig 
ér vé nyes, amíg a szál lí tó ve ze té ket és al ko tó ré sze it vég le -
ge sen üze men kí vül nem he lye zik.

5.3. Ha a szál lí tó ve ze té ket vagy al ko tó ré sze it 1 nap tá ri
évet meg ha la dó an ide ig le ne sen üze men kí vül tar tot ták,
ak kor az is mé telt üzem be he lye zés elõtt is mé tel ten tö mör -
sé gi nyo más pró báz ni kell.

5.4. A szál lí tó ve ze ték meg hi bá so dott szer ke ze ti ele mei
 miatt a szál lí tó ve ze té ket nem kell új ból nyo más pró báz ni, ha
a cse rélt ele met kü lön, ered mé nye sen nyo más pró báz ták, il -
let ve ha a var ra to kat 100%-osan ron cso lás men tes mód szer -
rel meg vizs gál ták. A cse rélt elem kö té se i nek tö mör sé gét az
ak tu á lis üzem nyo má son hab kép zõ anyag gal kell el len õriz ni.

V. Fejezet

Üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás

1. Üzem be he lye zés

1.1. A szál lí tó ve ze té ket csak a hasz ná lat ba vé te li en ge -
dély ben elõ írt, és a ki je lölt szál lí tói en ge dé lyes jó vá ha -
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gyott mi nõ ség ügyi rend sze ré ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
kel le het üzem be he lyez ni.

1.2. Üzem be he lyez ni csak meg fele lõen lég te le ní tett,
ki tisz tí tott, ki szá rí tott, ered mé nye sen nyo más pró bá zott
szál lí tó ve ze té ket sza bad.

1.3. A kül sõ ener gi á val mû köd te tett be ren de zé se ket
csak ak kor le het üzem be he lyez ni, ha ener gia el lá tá suk biz -
to sí tott, és min den, a biz ton sá gos üze mel te tés hez vagy le -
ál lí tás hoz szük sé ges ké szü lék, biz ton sá gi és nyo más ha tá -
ro ló be ren de zés be kö té se meg tör tént, a vé del me ket az arra
fel jo go sí tott szak em be rek el len õriz ték és meg fe le lõ nek
mi nõ sí tet ték.

1.4. A ma xi má lis üze mi nyo más (MOP) nem ha lad hat ja
meg a ter ve zé si nyo mást.

2. Az üze mel te tés fel té te lei

2.1. Szál lí tó ve ze té ket és an nak al ko tó ré sze it ak kor sza -
bad üze mel tet ni, ha

– az üze mel te tõ ren del ke zik ér vé nyes hasz ná lat ba vé te -
li / üzem ben tar tá si en ge déllyel,

– ki ne vez ték a szál lí tó ve ze ték üze mel te tõ fe le lõs ve ze -
tõ it, írás ban sza bá lyoz ták az üze mel te tés sel kap cso la tos
jo ga i kat, kö te les sé ge i ket,

– az üze mel te tõ nek ren del ke zés re áll nak olyan szak -
em be rek, akik al kal ma sak a szál lí tó ve ze ték üze mel te té sé -
re és biz ton sá gos fel ügye le té re, és aki ket fel ada ta ik ra és
jo ga ik ra ki ok tat tak,

– az üze mel te tõ ren del ke zik éj jel-nap pal be hív ha tó ké -
szen lé ti szol gá lat tal,

– a szál lí tó ve ze ték és al ko tó ré sze i nek fo lya ma tos fel -
ügye le te egy vagy több köz pont ban biz to sí tott és az adat -
át vi te li esz kö zök mû kö dõ ké pes ál la pot ban ren del ke zés re
áll nak,

– a fel ügye le ti sze mé lyek a lé nye ges üze mi fo lya ma -
tok ról nap lót ve zet nek, az üzem ada to kat rög zí tik, és azo -
kat fo lya ma to san ér té ke lik,

– a fel ügye le ti sze mély a csõ ve ze ték biz ton sá gát érin tõ
be je len té sek rõl és a meg tett in téz ke dé sek rõl írá sos nap lót
ve zet.

2.2. Az üze mel te tõ min den lé te sít mé nyé hez írá sos uta sí -
tás for má já ban kö te les el ké szí te ni leg alább az aláb bi a kat:

– üze mel te té si uta sí tás,
– a lé te sít mény kar ban tar tá sá hoz szük sé ges üzem fenn -

tar tá si uta sí tá so kat,
– az üzem za var és ha vá ria el há rí tá si uta sí tá so kat,
– biz ton ság tech ni kai, tûz- és kör nye zet vé del mi uta sí tá -

so kat,
– rob ba nás vé del mi do ku men tá ci ót,
– mun ka vég zé si en ge dély ki adá sá nak fel té te le it.

3. Biz ton sá gi esz kö zök

3.1. Az üze mel te tett rend szer be, il let ve al ko tó ré sze i be
be épí tett biz ton sá gi esz kö zök és be ren de zé sek fo lya ma tos
mû kö dõ ké pes sé gé rõl az üze mel te tõ kö te les gon dos kod ni.

3.2. Az üze mel te tõ kö te les sé ge, hogy a ke ze lé si, kar -
ban tar tá si, el len õr zé si és szol gá la ti uta sí tá sok tar tal maz -
zák a biz ton sá gi esz kö zök be ál lí tá si, el len õr zé si és azok
do ku men tá lá si sza bá lya it.

3.3. Az üze mel te tõ kö te les in téz ked ni arra vo nat ko zó an, 
hogy a tech no ló gi ai pa ra mé te rek ben be kö vet ke zõ, vagy
vég re haj tott vál toz ta tá sok a biz ton sá gi esz kö zök és be ren -
de zé sek meg kí vánt pa ra mé te rek kel való mû kö dé sét ne ve -
szé lyez tes sék.

4. Nyil ván tar tá sok és do ku men tá ci ók

4.1. A szál lí tó ve ze ték mû köd te té sé hez szük sé ges ter vet
és do ku men tá ci ót nap ra ké szen kell tar ta ni, a rend sze ren
vég re haj tott és a mû kö dés biz ton sá gát érin tõ min den vál -
to zást a do ku men tá ci ók ban meg kell je le ní te ni.

4.2. A kar ban tar tás hoz, az üzem za var és ha vá ria el há rí -
tá si te vé keny sé gek rõl ké szült do ku men tá ci ó kat a szál lí tó -
ve ze ték üze mel te tõ jé nek, a lé te sít mény tel jes élet tar ta má -
nak ide jé re meg kell õriz ni.

5. A szál lí tó ve ze ték tisz tí tá sa

5.1. A szál lí tó ve ze ték üze mel te té se so rán biz to sí ta ni
kell, hogy a ve ze ték ben ne hal mo zód has sa nak fel a szál lí -
tást aka dá lyo zó, a szál lí tó ve ze ték szi lárd sá gát ve szé lyez -
te tõ és bel sõ kor ró zi ót oko zó, az üze mel te tés biz ton sá gát
és a szál lí tott anyag mi nõ sé gét ve szé lyez te tõ anya gok.

5.2. A tisz tí tó szer szám mal tisz tít ha tó ve ze té ke ket az üze -
mel te tõ ál tal meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal tisz tí ta ni kell.

5.3. A föld gázt vagy más gáz ne mû anya got szál lí tó ve -
ze té ket, ahol ve szé lyes mér té kû hid rát kép zõ dés sel kell
szá mol ni, az üzem be he lye zés elõtt, a víz zel vég zett nyo -
más pró ba után, meg fe le lõ el já rás sal (pl. szá raz le ve gõ vel,
me ta nol át mo sás sal; szá raz, sem le ges gáz zal való át fú va -
tás sal; vá ku um mal) ki kell szá rí ta ni. A szá rí tá si fo kot a
vár ha tó üze mi kö rül mé nyek (pl. a szál lí tan dó gáz üze mi
tu laj don sá gai, hõ mér sék le te, üze mi nyo má sa) alap ján az
üze mel te tõ ha tá roz za meg.

6. A szál lí tó ve ze ték üzem köz be ni el len õr zé se, fe lül -
vizs gá la tok

6.1. Az üze mel te tõ nek idõ sza ko san fe lül vizs gá lat alá
kell vet nie a szál lí tó ve ze té ke ket és azok al ko tó ré sze it ab -
ból a cél ból, hogy meg ál la pít sa, meg fe lel nek-e a lé te sí té si
és hasz ná lat ba vé te li en ge dély ben rög zí tett fel té te lek nek,
va la mint azt, hogy ké pe sek-e biz ton ság gal el lát ni a fel ada -
tu kat.

6.2. A ve ze ték biz ton sá gi öve ze tén be lül vég zett til tott,
il let ve kor lá to zás alá esõ te vé keny ség, vagy meg hi bá so dás 
(csõ lyu ka dás, fel sza ka dás, meg fú rás), to váb bá kor ró zi ós
hi á nyos ság idõ ben tör té nõ ész le lé se cél já ból a nyom vo na -
lat rend sze res idõ kö zön ként el len õriz ni kell. Az el len õr zés 
rend sze rét és mód ját (gya lo gos vagy légi nyom vo nal-fel -
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ügye let, in tel li gens gö ré nye zés stb.) az üze mel te tõ kö te les
meg ha tá roz ni.

6.3. Az üze mel te tõ nek bel sõ uta sí tás ban kell rög zí te nie
a fe lül vizs gá lat tar tal má ra, for má já ra, gya ko ri sá gá ra vo -
nat ko zó elõ írásokat.

6.4. Az idõ sza kos fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó uta sí tás -
nak tar tal maz nia kell mind azon mód sze rek al kal ma zá sát,
konk rét vizs gá la to kat, adat gyûj tõ rend sze re ket és az ada -
tok ér té ke lé si szem pont ja it, ame lyek alap ján az üze mel te tõ 
az üze mel te tett rend szer mû sza ki ál la po tát fe le lõ sség gel
tud ja mi nõ sí te ni. A mi nõ sí tés ered mé nyét do ku men tál ni
kell.

6.5. Amennyi ben az idõ sza kos fe lül vizs gá lat so rán az
üze mel te tõ meg ál la pít ja, hogy a lé te sít mény az en ge dé lye -
zé si pa ra mé te rek hez ké pest biz ton sá go san csak kor lá to -
zott pa ra mé te rek kel üze mel tet he tõ, ha la dék ta la nul kö te les
in téz ked ni a kor lá to zás ér vé nye sí té sé re vagy az en ge dé -
lye zett ál la pot hely re ál lí tá sá ra.

Ha a kor lá to zás nem ide ig le nes jel le gû – te hát az üze -
mel te tõ nem kí ván ja hely re ál lí ta ni az ere de ti mû sza ki ál la -
po tot, il let ve arra in téz ke dést nem tesz –, ak kor az üze mel -
te tõ nek az en ge dé lye zõ ha tó ság tól kér nie kell a szál lí tó ve -
ze ték hasz ná la ti fel té te le i nek és en ge dé lye i nek mó do sí tá -
sát a vo nat ko zó jog sza bály sze rint.

6.6. Túl nyo más el len védõ sze rel vé nyek, be ren de zé sek
ese té ben biz to sí ta ni kell a be ál lí tott ha tár ér té ke ket il le ték -
te len be avat ko zás vagy vé let len el ál lí tás el len.

6.7. Min den túl nyo más el len védõ sze rel vényt, be ren de -
zést, rend szert, va la mint a ka tód vé del mi rend szert rend -
sze re sen el len õriz ni kell. Az el len õr zés gya ko ri sá gát és
mód ját – az al kal ma zott mû sza ki meg ol dá sok, be épí tett
gyárt má nyok figye lembe véte lével – az üze mel te tõ bel sõ
uta sí tás ban ha tá roz za meg.

6.8. Ha az el len õr zés so rán nem meg fe le lõ sé get ál la pí ta -
nak meg, ak kor azon na li in téz ke dé se ket kell ten ni a meg -
fe le lõ ál la pot, mû kö dõ ké pes ség hely re ál lí tá sá ra.

7. A szál lí tó ve ze té kek üze men kí vül he lye zé se és bon -
tá sa

7.1. Azt a szál lí tó ve ze té ket, ame lyet üze men kí vül he -
lyez nek, le kell vá lasz ta ni az üzem ben ma ra dó ré szek rõl,
és ki kell ürí te ni be lõ le a szál lí tott kö ze get. Min den ve ze -
ték csat la ko zást biz ton sá go san le kell zár ni. A szál lí tó ve ze -
ték és al ko tó ré sze i nek üze men kí vül he lye zé sé re mû sza ki
ter vet kell ké szí te ni.

7.2. A szál lí tó ve ze ték is mé telt üzem be he lye zése elõtt
fe lül kell vizs gál ni a lé te sít ményt, hogy az al kal mas-e a
meg ha tá ro zott pa ra mé te rek sze rin ti üze mel te tés re.

7.3. El bon ta ni csak üze men kí vül he lye zett ve ze té ket
sza bad. Szál lí tó ve ze ték és al ko tó ré sze i nek fel ha gyá sá ra,
bon tá sá ra mû sza ki ter vet kell ké szí te ni, és a vo nat ko zó
jog sza bály sze rint kell en ge dé lyez tet ni.

8. Kar ban tar tás

8.1. A szál lí tó ve ze té kek kar ban tar tá sá ra kar ban tar tá si
ter vet kell ké szí te ni.

8.2. A gé pek, be ren de zé sek, ké szü lé kek, sze rel vé nyek,
nyo más tar tó edé nyek kar ban tar tá si, fel újí tá si mun ká it a
gyár tó ke ze lé si, kar ban tar tá si elõ írásai sze rint – a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok figye lembe véte lével – kell meg ha tá roz ni.

8.3. Szál lí tó ve ze ték meg bon tá sá val járó kar ban tar tá si,
fel újí tá si mun ká kat csak a szál lí tó ve ze ték nyo má sá nak at -
mosz fé ri kus ra való csök ken té se, a fo lya dék le ürí té se és a
gá zok, gõ zök ki szel lõz te té se után sza bad vé gez ni.

8.4. Ki vi te le zés, mun ka vég zés, üze me lõ (nyo más alatt
lévõ) szál lí tó ve ze té kek és al ko tó ré sze i nek biz ton sá gi öve -
ze té ben

8.4.1. A biz ton sá gi öve zet ben ide gen lé te sít mény épí té -
sé hez, át ala kí tá sá hoz vagy kor lá to zás alá esõ te vé keny ség
vég zé sé hez be kell sze rez ni az üze mel te tõ elõ ze tes egyet -
ér té sét is. Az üze mel te tõ fel té te lek hez köt he ti az egyet ér -
té sét.

8.4.2. Az üze mel te tõ meg bí zott ja kö te les tá jé koz ta tást
adni a ki vi te le zõ hely szí ni mun ka irá nyí tó ja ré szé re a mun -
ka te rü le ten elõ for du ló spe ci á lis ve szély for rá sok ról.

8.4.3. Az üze me lõ szén hid ro gén szál lí tó ve ze ték biz ton -
sá gi öve ze té ben mun kát vég zõ va la mennyi mun ka vál la lót
kü lön mun ka és tûz vé del mi ok ta tás ban kell ré sze sí te ni, és
meg kell gyõ zõd ni ar ról, hogy azt el sa já tí tot ták.

8.4.4. A biz ton sá gi öve zet ben tûz ve szé lyes te vé keny sé -
get foly tat ni, mun kát vé gez ni csak az üze mel te tõ írás be li
mun ka vég zé si en ge dé lyé vel sza bad.

8.4.5. A mun kák idõ tar ta má ra a mun kát vég zõ meg fe le -
lõ tûz ol tó esz kö zö ket kö te les a hely szí nen tar ta ni.

8.4.6. Nyo más alatt lévõ ve ze té ken csak ak kor en ged he -
tõ meg he gesz tés sel tör té nõ mun ka vég zés, ha a szál lí tott
kö zeg és a csõ ve ze ték anya ga eze ket a mun ká kat ve szé -
lyez te tés nél kül le he tõ vé te szik.

8.4.7. Nyo más alatt vég zett he gesz té si mun kák meg kez -
dé se elõtt az érin tett csõ sza kasz nyo má sát olyan ér ték re
kell csök ken te ni, amely a mun ka vég zés sze mé lyi és tár gyi
biz ton sá ga ér de ké ben szük sé ges. Gon dos kod ni kell ar ról,
hogy az így be ál lí tott nyo más ma rad jon fenn a mun ka vég -
zés ide je alatt.

8.4.8. Nyo más alatt vég zett he gesz té si mun kát csak az
üze mel te tõ ál tal ké szí tett, vagy az üze mel te tõ ál tal jó vá ha -
gyott tech no ló gi ai uta sí tás alap ján le het vé gez ni.

8.4.9. Nyo más alat ti szál lí tó ve ze té ken le ága zó cson kot
ki ala kí ta ni csak kü lön erre a cél ra ké szí tett be ren de zés sel
sza bad.

9. Hi ba el há rí tás

9.1. Az üzem za var je len té sé vel, ki vizs gá lá sá val és
doku mentálásával kap cso la tos sza bá lyo kat a szál lí tó ve ze -
té ket üze mel te tõ szer ve zet bel sõ uta sí tá sá ban kö te les rög -
zí te ni.
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9.2. A szál lí tó ve ze té ket üze mel te tõ szer ve zet a sú lyos
üzem za var, bal eset ese tén a kü lön jog sza bály nak meg fele -
lõen kö te les el jár ni.

9.3. A szál lí tó ve ze ték sú lyos üzem za var el há rí tá sá nak
rész let kér dé se it az üze mel te tõ szer ve zet bel sõ uta sí tás ban
kö te les sza bá lyoz ni, rög zít ve az el há rí tás sal kap cso la tos
sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket. Az el há rí tás hely szí ni irá -
nyí tá sát csak meg fe le lõ szak irá nyú mû sza ki fel sõ fo kú
kép zett sé gû és 5 év szál lí tó ve ze té ki üze mel te té si gya kor -
la ti idõ vel ren del ke zõ mû sza ki ve ze tõ vé gez he ti.

A gazdasági és közlekedési miniszter
80/2005. (X. 11.) GKM

rendelete

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeirõl
és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata

közzétételérõl

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 50/A.  §-a (2) be kez dé sének h) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Bt. 24.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyes re,
b) a gáz el osz tó ve ze té ket ter ve zõ, épít te tõ, ki vi te le zõ,

üze mel te tõ, va la mint a gáz el osz tó ve ze ték át ala kí tá sát, fel -
újí tá sát és fel ha gyá sát, el bon tá sát vég zõ, a bá nyá szat ról
 szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let 21.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko zó ra,

c) a gáz el osz tó ve ze ték biz ton sá gi öve ze té vel érin tett
in gat lan tu laj do no sá ra, ha szon él ve zõ jé re, va gyon ke ze lõ -
jé re és hasz ná ló já ra, to váb bá

d) a gáz el osz tó ve ze ték biz ton sá gi öve ze té vel érin tett
épít mény, lé te sít mény be ru há zó já ra, épít te tõ jé re és üzem -
ben tar tó já ra.

(2) E ren de let elõ írásait kell al kal maz ni a föld gáz el lá -
tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény (a továb biak ban:
GET) 3.  §-ának 1. pont já ban meg ha tá ro zott cél ve ze ték re
és 5. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tó ve ze té kek re, ezek al -
ko tó ré sze i re, tar to zé ka i ra, a hoz zá tar to zó nyo más sza bá -

lyo zó be ren de zé sek re (a továb biak ban együtt: gáz el osz tó
ve ze ték).

2.  §

(1) A Gáz el osz tó Ve ze ték Biz ton sá gi Sza bály za tát
(a továb biak ban: Sza bály zat) e ren de let mel lék le te ként
köz zé te szem, és al kal ma zá sát el ren de lem.

(2) Gáz el osz tó ve ze ték ter ve zé se, lé te sí té se, üze mel te -
té se, át ala kí tá sa, fel újí tá sa, fel ha gyá sa és el bon tá sa so rán a 
Sza bály zat elõ írásait kell al kal maz ni.

(3) A Sza bály zat elõ írásai alól – egyen ér té kû biz ton sá gi
szin tet ered mé nye zõ mû sza ki meg ol dás ese tén – ál ta lá nos
ér vé nyû el té rést, fel men tést a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
(a továb biak ban: MBH), egye di ese tek ben az egyes elõ -
írások aló li el té rést, fel men tést a te rü le ti leg ille té kes bá -
nya ka pi tány ság en ge dé lyez het.

Szakági Mûszaki Bizottság

3.  §

(1) A gáz el osz tó ve ze ték lé te sí té si és üze mel te té si ta -
pasz ta la ta i nak fi gye lem mel kí sé ré se, va la mint a mû sza ki
ha la dás ered mé nye i nek a gáz el osz tás biz ton sá gát nö ve lõ
szé les körû al kal ma zá sá nak elõ se gí té se cél já ból a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
e ren de let tel Szak ági Mû sza ki Bi zott sá got (a továb biak -
ban: Mû sza ki Bi zott ság) hoz lét re.

(2) A Mû sza ki Bi zott ság, a gáz el osz tó ve ze ték ter ve zé -
sé vel, lé te sí té sé vel és üze mel te té sé vel kap cso lat ban

a) elem zi a gáz szol gál ta tás koc ká za ti té nye zõ it, és fi -
gye lem mel kí sé ri a mû sza ki ha la dás vív má nya it,

b) szak mai ál lás fog la lás sal, szak mai vé le mé nyek ki ala -
kí tá sá val és ta nács adás sal elõ se gí ti a te vé keny ség gel érin -
tett köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek jog al ko tá si mun ká ját,

c) Szak ági Mû sza ki Kö ve tel mé nyek for má já ban a Sza -
bály zat kö ve tel mé nye it az egész ség vé de lem ma gas szint -
jén ki elé gí tõ, va la mint a mû sza ki-tu do má nyos szín vo nal -
lal és a gaz da sá gi meg fon to lá sok alap ján meg va ló sít ha tó
gya kor lat tal össz hang ban álló mû sza ki meg ol dá so kat dol -
goz ki.

(3) A Mû sza ki Bi zott ság 7 fõ szak ér tõ tag ból áll, aki ket
a mi nisz ter fel ké ré sé re a kö vet ke zõ szer vek, il let ve szer ve -
ze tek ve ze tõi de le gál nak:

a) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um: 1 fõ,

b) MBH: 1 fõ,

c) Gáz szol gál ta tók Egye sü lé se: 3 fõ,

d) Ma gyar PB-Gáz ipa ri Egye sü let: 1 fõ,

e) Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra Gáz- és Olaj ipa ri Ta go zat:
1 fõ.
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(4) A Mû sza ki Bi zott ság meg al kot ja a mû kö dé si sza -
bály za tát, és tag jai kö zül 3 év idõ tar tam ra meg vá laszt ja a
Mû sza ki Bi zott ság el nö két. A Mû sza ki Bi zott ság tit kár sá -
gi fel ada ta i nak el lá tá sá ról, va la mint a mû kö dés egyéb fel -
té te le i nek biz to sí tá sá ról a Gáz szol gál ta tók Egye sü lé se
gon dos ko dik.

(5) Az MBH el nö ke gon dos ko dik a Mû sza ki Bi zott ság
ál tal el fo ga dott Szak ági Mû sza ki Kö ve tel mé nyek nek az
MBH hi va ta los lap já ban tör té nõ köz zé té te lé rõl. A Szak ági 
Mû sza ki Kö ve tel mé nyek ben fog lalt mû sza ki meg ol dást
úgy kell te kin tet ni, hogy az meg fe lel az adott kor tech ni kai
szín vo na lá nak, és egy út tal ki elé gí ti a Sza bály zat ál tal el -
várt, ál ta lá nos biz ton sá gi szint kö ve tel mé nye it is.

Gáz üze mi te vé keny ség

4.  §

(1) A gáz el osz tó ve ze ték elosz tói en ge dé lyes ál tal vég zett
ter ve zé se, épí té se, üzem be he lye zé se, üze mel te té se (el len õr -
zés, kar ban tar tás, üzem za var el há rí tás, ja ví tás), fel ha gyá sa
és el bon tá sa, va la mint a ter ve zés, lé te sí tés fel ügye le te e ren -
de let sze rint gáz üze mi te vé keny ség nek mi nõ sül.

(2) A gáz üze mek szá mát és szék he lyét (te lep he lyét) az
elosz tói en ge dé lyes ál la pít ja meg, figye lembe véve a mû -
kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek szá mát,
mé re tét és te rü le ti el he lyez ke dé sét, va la mint a gáz szol gál -
ta tás mû sza ki és biz ton sá gi szín vo na lá ra vo nat ko zó kö ve -
tel mé nye ket.

(3) A gáz üze mi te vé keny ség irá nyí tá sá ra az elosz tói en -
ge dé lyes mû sza ki ve ze tõt, il let ve tar tós tá vol lé te ese té re az 
õt he lyet te sí tõ sze mélyt kö te les ki je löl ni.

A mû sza ki ve ze tõ szak kép zett sé gi, gya kor la ti kö ve tel -
mé nye it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.* A mû sza ki ve ze -
tõ he lyet te sé re a ve ze tõ re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni. A ki je lölt mû sza ki ve ze tõt és he lyet te sét a bá -
nya ka pi tány ság hoz be kell je len te ni.

(4) A mû sza ki ve ze tõ fe lel a ha tó sá gi en ge dé lyek ben és
a Sza bály zat ban fog lalt mû sza ki-biz ton sá gi és mun ka vé -
del mi elõ írásoknak a gáz üzem ben tör té nõ vég re haj tá sá ért,
va la mint meg tar tá suk el len õr zé sé ért. Fe le lõs sé ge nem
érin ti az épí té si mun ká kat irá nyí tó fe le lõs mû sza ki ve ze tõ -
nek vagy más sze mé lyek nek a be osz tá suk, il let ve mun ka -
kö rük alap ján ter he lõ fe le lõs sé gét.

(5) A mû sza ki ve ze tõ fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó ügyek -
ben fe let te sei csak vele egyet ér tés ben ad hat nak uta sí tást,
ki vé ve, ha köz vet len ve szély in do kol ja az azon na li in téz -
ke dést.

* Az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren de let, va la mint a föld gáz el lá tás ban
mû sza ki biz ton sá gi szem pont ból je len tõs mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé -
ges szak mai ké pe sí tés rõl és gya kor lat ról  szóló 12/2004. (II. 13.) GKM ren -
delet.

Szakképesítés és gyakorlat

5.  §

Gáz el osz tó ve ze ték épí té sé vel és üze mel te té sé vel kap -
cso la tos mun kát az a vál lal ko zó jo go sult vé gez ni, aki
(amely) a mun ka vég zés re a kü lön jog sza bály ban elõ írt
szak mai ké pe sí tés sel és gáz ipa ri gya kor lat tal ren del ke zik,
vagy e kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mun ka vál la ló kat al -
kal maz.

Minõségügyi rendszer

6.  §

(1) A Bt. 24.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyes a
gáz el osz tó ve ze ték lé te sí té sé re és üze mel te té sé re mi nõ -
ség ügyi (mi nõ ség biz to sí tá si, mi nõ ség irá nyí tá si) rend szert
kö te les ki dol goz ni, be ve zet ni és mû köd tet ni.

(2) A bá nya fel ügye let ha tó sá gi fel ügye le ti jog kö ré ben
fel ügye li az elosz tói en ge dé lyes mi nõ ség ügyi rend sze rét.

(3) Ha a gáz üze mi te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada -
tok el vég zé sé re az elosz tói en ge dé lyes írás ban meg bí zást
ad arra jo go sult más vál lal ko zó nak, ak kor az kö te les a
meg bí zást az en ge dé lyes jó vá ha gyott mi nõ ség ügyi rend -
sze ré nek al kal ma zá sá val, an nak meg fele lõen tel je sí te ni.

Záró rendelkezések

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pés kor fo lya mat ban
lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Or szá gos Bá nya mû sza ki Fõ fel ügye lõ ség el nö ké -
nek a Gáz el osz tó Ve ze ték Mû sza ki Biz ton sá gi Sza bály za -
ta ki adá sá ról  szóló 7/1977. (NIM. É. 25.) OBF szá mú uta -
sí tá sa és en nek mel lék le tei, va la mint az ezt mó do sí tó
4/1982. (Ip. K. 13.) OBF el nö ki uta sí tás.

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

(4) E ren de let elõ írásainak nem kell meg fe lel ni ük azon
ter mé kek nek, ame lye ket az Eu ró pai Unió va la mely tag ál -
la má ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz -
tak for ga lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban
ál lí tot tak elõ, az ott irány adó elõ írásoknak meg fele lõen,
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fel té ve, hogy az irány adó elõ írások a je len ren de let ben elõ -
írt tal egyen ér té kû vé del met nyúj ta nak, kü lö nös te kin tet tel
az egész ség vé de lem re és a biz ton ság ra.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet

a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági
Szabályzata

I. Fejezet

Állag, állékonyság, mechanikai szilárdság

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. A gáz el osz tó ve ze té ket úgy kell mé re tez ni, a be -
épí tett ele me ket és se géd anya go kat (tö mí tõ anyag, elekt ró -
da, tö mí tõ gyû rû, fe lü let vé del mi anyag stb.) úgy kell ki vá -
lasz ta ni, il let ve a gáz el osz tó ve ze té ket meg épí te ni, hogy a
meg va ló sí tás és a ren del te tés sze rû hasz ná lat so rán vár ha -
tó an fel lé põ igény be vé te lek, ha tá sok ne ve szé lyez tes sék a
gáz el osz tó ve ze ték biz ton sá gát.

1.2. A gáz el osz tó ve ze té ket vé de ni kell az ál lé kony sá -
gát, ál la gát és a ren del te tés sze rû hasz ná la tát ve szé lyez te tõ
ká ros ve gyi, kor ró zi ós, me cha ni kai és di na mi kai ha tá sok -
tól, to váb bá a víz, a ned ves ség (ta laj víz, csa pa dék víz stb.)
ká ros ha tá sa i val szem ben.

2. Mér ték adó jel lem zõk

2.1. A gáz el osz tó ve ze ték szi lárd sá gi és alak vál to zá si
szá mí tá sai a csõ ve ze ték ter ve zé si nyo má sán (DP = de sign
pres su re) ala pul ja nak, úgy, hogy a bel sõ túl nyo má son túl
az egyéb ha tá so kat is figye lembe kell ven ni (pl. hõ mér sék -
let, kül sõ sta ti kus és di na mi kus ter he lés). Gáz el osz tó ve ze -
ték ter ve zé si nyo má sa leg fel jebb 64 bar le het.

2.2. A leg na gyobb üze mi nyo más (MOP = ma xi mum
ope rat ing pres su re) nem ha lad hat ja meg a ter ve zé si nyo -
mást (DP).

2.3. A gáz el osz tó ve ze ték mi ni má lis fal vas tag sá gát
bel sõ túl nyo más ra

– a ter ve zé si nyo más (DP),

– a csõ kül sõ át mé rõ je,

– a ter ve zé si té nye zõ,

– az alsó fo lyás ha tár és a pót lé kok

figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

2.4. Acél anya gú csõ ve ze ték ese tén a ter ve zé si té nye zõ
ér té két bel sõ túl nyo más ra a kö vet ke zõk sze rint kell meg -
vá lasz ta ni:

– föld alat ti sza ka szok nál és köz mû alag út -
ban lévõ, fo lya ma to san alá tá masz tott sza -
ka szok esetén: £ 0,72

– nyo más sza bá lyo zó ál lo má sok, il let ve sza -
ba don sze relt ve ze té kek ese tén: £ 0,67

2.5. A gáz el osz tó ve ze té ket és tar tó szer ke ze te it az üze -
mel te tés kö rül mé nye i re és a já ru lé kos ter hek re is te kin tet -
tel szi lárd sá gi lag is mé re tez ni kell.

2.6. Tér szint fe let ti lé te sí tés ese tén az anyag ki vá lasz -
tás nál figye lembe ve en dõ hõ mér sék let –20 °C, a mé re te -
zés nél +60 °C hõ mérsék le tig a +20 °C-hoz tar to zó szi lárd -
sá gi jel lem zõk ve en dõk figye lembe.

2.7. Po li eti lén csõ bõl épí ten dõ új gáz el osz tó ve ze ték
ese tén a leg na gyobb üze mi nyo más nem ha lad hat ja meg a
csõ mé ret ará nyá tól füg gõ en a kö vet ke zõ ér té ket:

Mé ret arány
PE 80 PE 100

leg na gyobb üze mi nyo más

SDR 17,6* 4 bar  6 bar

SDR 11* 8 bar 10 bar

* Meg jegy zés: A fal vas tag ság nem le het ki sebb 3 mm-nél.

2.8. SDR 17,6 mé ret ará nyú csõ 90 mm és en nél ki sebb
kül sõ át mé rõ ese tén nem al kal maz ha tó.

II. Fejezet

Beépíthetõ anyagok és termékek

1. Ál ta lá nos kö ve tel mény

1.1. A gáz el osz tó ve ze ték be csak a ren del te té si cél nak
és a tech ni ka ál ta lá no san el is mert sza bá lya i nak meg fe le lõ
ter mék épít he tõ be.

1.2. A nyo más sal igény be vett ré szek anya ga ren del -
kez zen az elõ re vár ha tó üze me lé si és va la mennyi vizs gá la -
ti fel té tel tel je sí té sé hez szük sé ges tu laj don ság gal, kü lö nös
te kin tet tel a meg fe le lõ kép lé keny ség re és szí vós ság ra, a ri -
deg tö rés meg elõ zé sé re és a ve gyi ha tá sok kal szem be ni el -
len ál ló ké pes ség re.

2. A meg fe le lõ ség iga zo lá sa

2.1. A gáz el osz tó rend szer tö mör sé gé re, nyo más ál ló sá -
gá ra, gáz zal szem be ni el len ál lá sá ra ha tás sal lévõ, a gáz zal
érint ke zõ ter mék a rend szer be csak ak kor épít he tõ be, ha
az a fel so rolt tu laj don sá go kat a ter ve zett hez ké pest ked ve -
zõt le nül nem vál toz tat ja meg és a ren del te té si cél ra való
meg fe le lõ sé gü ket a gyár tó iga zol ja.
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2.2. A meg fe le lõ sé get a ter mék kel azo no sít ha tó, leg -
alább a gyár tó ál tal el vég zett spe ci fi kus el len õr zés sel, il -
let ve az el len õr zés (vizs gá lat) ered mé nye it tar tal ma zó mi -
nõ sé gi bi zo nyít vánnyal kell iga zol ni. A ter mé ken olyan
idõ ál ló je lö lést kell el he lyez ni, amely alap ján a ter mék és a 
mi nõ sé gi bi zo nyít vány kap cso la ta nyo mon kö vet he tõ.

2.3. A se géd anyag ként fel hasz nált anya gok meg fe le lõ -
sé gét leg alább a gyár tó ál tal el vég zett nem spe ci fi kus el -
len õr zés és vizs gá lat alap ján ki ál lí tott do ku men tum mal
kell iga zol ni.

2.4. A ter mé kek kö te le zõ al kal mas sá gi ide jét és a gyár -
tás tól a be épí té sig meg sza bott leg na gyobb idõ tar ta mot a
ter mé ken, a cso ma go lá son, a hasz ná la ti-ke ze lé si út mu ta tó -
ban vagy a meg fe le lõ sé get iga zo ló do ku men tum ban fel
kell tün tet ni.

III. Fejezet

Elhelyezés

1. Nyom vo nal

1.1. A gáz el osz tó ve ze ték nyom vo na lát úgy kell meg -
vá lasz ta ni, hogy a ve ze ték ál tal a kör nye ze te szá má ra oko -
zott ve szé lyez te tés és a kör nye ze té nek a ve ze ték re ható ve -
szé lyez te té se, be le ért ve az eset le ges üzem za va ro kat is, a
le he tõ leg ki sebb mér té kû le gyen.

1.2. A ve ze ték nyom vo na lá nak meg vá lasz tá sá nál
figye lembe kell ven ni a te le pü lés ren de zé si ter ve ket, a köz -
le ke dés, a kör nye zet, a víz, a ter mé szet, a ter mõ föld és az
ás vány va gyon vé del mét, a bá nyá sza ti és a hon vé del mi ér -
de ke ket.

1.3. Ha a gáz el osz tó ve ze té ket be épí tett vagy be épí tés -
re ki je lölt te rü le ten, víz vé del mi te rü le ten, va la mint vas út,
ha józ ha tó vízi út, je len tõs fel szí ni víz fo lyás, au tó pá lya,
fõút és egyéb köz út ke resz te zõ dé sé ben kell meg épí te ni, ki -
egé szí tõ in téz ke dé se ket kell ten ni.

Ki egé szí tõ in téz ke dés le het pél dá ul
– az elõ írt nál na gyobb igény be vé tel re tör té nõ ter ve zés,

mé re te zés,
– az anyag ki vá lasz tá sa kor az alak vál to zás ra tör té nõ

kü lö nös fi gye lem,
– az épí té si mun ka, a he gesz tés, az el he lye zés és a ta ka -

rás fo ko zott fel ügye le te,
– a kö té sek meg fe le lõ sé gé nek szi go rí tott vizs gá la ta

(a kö té sek 100%-os ron cso lás men tes, ra dio grá fi ai vizs -
gálata).

1.4. A gáz el osz tó ve ze té ket úgy kell el he lyez ni, hogy
az érin tett te rü let vagy az ott el he lye zett lé te sít mény ren -
del te tés sze rû hasz ná la tát vagy ter ve zett fej lesz té sét szük -
ség te le nül ne aka dá lyoz za.

1.5. A gáz el osz tó ve ze té ket nem sza bad el he lyez ni:
– épít mény és lé te sít mény alatt, ki vé ve a nyom vo na las

lé te sít mény ke resz te zé sét,

– köz úti vagy vas úti köz le ke dés cél já ra szol gá ló alag -
út ban,

– lá pos, in go vá nyos te rü le ten,
– ár te rü le ten,
– ré teg moz gá sos te rü le ten,
– re pü lõ tér vé dett és épí té si ti la lom alatt álló te rü le tén,
– az or szá gos ás vány va gyon-nyil ván tar tás ban lévõ ipa -

ri nyers anyag kész le tet tar tal ma zó te rü le ten.

1.6. Po li eti lén anya gú gáz el osz tó ve ze ték az 1.5. pont -
ban le ír ta kon túl nem he lyez he tõ el:

– lég ve ze ték ként,
– köz úti és vas úti hí don,
– ál ló- vagy fo lyó víz ben,
– 30 °C-nál ma ga sabb hõ mér sék le tû ta laj ban,
– köz mû alag út ban.

2. A nyom vo nal meg je lö lé se

2.1. Kül te rü le ten
2.1.1. A föld alatt el he lye zett gáz el osz tó ve ze ték

nyom vo na lát a ta laj szint bõl ki emel ke dõ jel zõ osz lop pal
vagy táb lá val meg kell je löl ni.

2.1.2. A gáz áram lá sá nak irá nyát – le he tõ ség sze rint –
a jel zõ osz lop ra sze relt „zász ló val” je löl ni kell.

2.1.3. Az egy más mel lett el he lye zett gáz el osz tó ve ze té -
kek nyom vo na lát kü lön-kü lön kell meg je löl ni. A je lö lés
alap ján a ve ze té kek azo no sít ha tó ak le gye nek.

2.1.4. A gáz el osz tó ve ze ték fe lett – ki vé ve a fel tá rás
nél kül épü lõ ve ze té ket – a csõ fel sõ al ko tó já tól
40–50 cm-re jel zõ sza la got kell el he lyez ni.

2.1.5. A tér szint fe let ti gáz el osz tó ve ze ték kor ró zió vé -
del mi be vo na tá nak utol só ként fel vitt ré te ge sár ga szí nû le -
gyen, vagy a ve ze té ket a gáz ra uta ló je lö lés sel kell el lát ni.

2.2. Bel te rü le ten
A nyom vo na lat kü lön meg je löl ni nem kell, erre a tar to -

zé kok je lö lé sé re szol gá ló táb lák utal ja nak.

3. A tar to zé kok je lö lé se

3.1. A gáz el osz tó ve ze ték be épí tett, föld del ta kart el zá -
ró sze rel vé nye ket és mû tár gya kat bel te rü le ten jel zõ táb lá -
val kell meg je löl ni, ame lyen a jel zõ táb lá tól mért tá vol sá -
ga i kat is fel kell tün tet ni.

3.2. A kül te rü le ten el he lye zett, föld del ta kart vagy ak -
ná ban lévõ el zá ró sze rel vé nye ket meg kell je löl ni.

4. Pár hu za mos ve ze tés, nyom vo na las lé te sít mé nyek
ke resz te zé se

4.1. A gáz el osz tó ve ze té ket le he tõ leg más nyom vo na -
las lé te sít mé nyek kel pár hu za mo san, ke resz te zés nél kül
kell el he lyez ni.

4.2. A gáz el osz tó ve ze ték és más nyom vo na las lé te sít -
mény ke resz te zé si szö ge 30–150° kö zött le gyen.

2005/134. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7365



4.3. A vé dõ csö ves ke resz te zé sek szá mát mi ni má lis ra
kell csök ken te ni. A vé dõ csõ al kal ma zá sát le he tõ ség sze -
rint ke rül ni kell.

4.4. Ha a gáz el osz tó ve ze ték vé del mé re vé dõ csö vet
kell be épí te ni, a vé dõ csõ

– biz ton sá go san vi sel je el a kül sõ ter he lé se ket,
– vége a ke resz te zett lé te sít mény szél sõ vo na lán túl -

nyúl jon,
– lég te re el len õriz he tõ le gyen, ha a kör nye zet vé del me

ezt in do kol ja.

5. A ve ze ték el he lye zé se

5.1. A gáz el osz tó ve ze té ket úgy kell el he lyez ni, hogy
já ru lé kos ter he lés (len gés, ráz kó dás, haj lí tás, meg fe szü lés
vagy fel me le ge dés)  miatt ne lép jen fel ben ne a meg en ge -
dett nél na gyobb fe szült ség.

5.2. A gáz el osz tó ve ze té ket le he tõ leg a föld fel szí ne
alatt kell el he lyez ni. A föld be fek te tett ve ze ték ta ka rá sát
úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy üzem biz ton sá gát a kör nye -
ze ti ha tá sok ne ve szé lyez tes sék, de a ta ka rás a ke resz te zé -
sek ki vé te lé vel a csõ fel sõ al ko tó já tól mér ve leg alább
0,8 m és – kü lö nös ok nél kül – leg fel jebb 1,5 m le gyen.

5.3. A csõ árok szé les sé gi mé re te it a csõ át mé rõ je és a
ta laj tu laj don sá gai figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

5.4. A csõ árok al ját úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a csõ ve -
ze ték egyen le tes fel fek vé se és me cha ni kai sé rü lés el le ni
vé del me biz to sí tott le gyen.

5.5. Ha a te rep- és ta laj vi szo nyok szük sé ges sé te szik, a
ta laj eró zió (le mo sás, ki mo sás stb.) el le ni vé de lem rõl gon -
dos kod ni kell.

Lej tõs sza ka szon el he lye zett gáz el osz tó ve ze ték ese tén
meg fe le lõ in téz ke dést kell hoz ni a ta laj és a csõ el moz du lá -
sá nak meg elõ zé sé re.

5.6. Ha a csõ árok ban a víz meg je le né sé vel kell szá mol -
ni, ak kor a csõ fel úszá sa el len meg fe le lõ vé del met kell biz -
to sí ta ni.

5.7. In do kolt eset ben gáz el osz tó ve ze ték el he lyez he tõ
sza bad ba sze rel ve.

IV. Fejezet

Védõtávolság, védõzóna és a biztonsági
övezet

1. Vé dõ tá vol ság

1.1. A gáz el osz tó ve ze ték épít mé nyek tõl, nyom vo na las 
lé te sít mé nyek tõl és más ob jek tu mok tól olyan tá vol ság ra
le gyen, amely biz to sít ja ál la guk köl csö nös meg óvá sát, és
le he tõ vé te szi biz ton sá gos üze me lé sü ket.

1.2. Épü let tõl, vas út tól és vil la mos vá gány tól az aláb bi
táb lá zat sze rin ti vé dõ tá vol sá go kat kell biz to sí ta ni:

Nyo más fo ko zat
Vé dõ tá vol ság (m)

épü let tõl vas út tól vil la mos vá gány tól

Kis nyo más 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Kö zép nyo más 4 (2) 4 (2) 3 (1)

Nagy-kö zép nyo más 5 (2,5) 5 (2) 3 (1)

A táb lá zat ban je lölt épü let olyan épít mény, amely szer -
ke ze te i vel rész ben, vagy egész ben te ret, he lyi sé get, vagy
ezek együt te sét zár ja kö rül meg ha tá ro zott ren del te tés – jel -
lem zõ en em be ri tar tóz ko dás – cél já ból.

A táb lá zat zá ró jel ben lévõ vé dõ tá vol sá gai a kö vet ke zõ
fel té te lek kel al kal maz ha tók:

– az épü le tet meg kö ze lí tõ ve ze ték nek a zá ró jel nél kü li
vé dõ tá vol sá gon be lül ki egé szí tõ vé del me le gyen,

– a vas utat vagy a vil la mos vá gányt meg kö ze lí tõ ve ze -
ték nek a zá ró jel nél kü li vé dõ tá vol sá gon be lül meg fe le lõ
me cha ni kai vé del me (pl. vé dõ csõ) le gyen, to váb bá a vil la -
mos von ta tá sú vas utat vagy a vil la mos vá gányt meg kö ze lí -
tõ ve ze ték nek meg fe le lõ ak tív kor ró zió vé del mi be ren de -
zé sei le gye nek.

Ha az el osz tó ve ze ték vé dõ tá vol sá ga a meg kö ze lí tett
épít mény hi á nyá ban nem ér tel mez he tõ, ak kor a vé dõ tá vol -
sá got leg alább 1 m-ben kell meg ha tá roz ni.

Ki vé te les ese tek ben, kü lö nö sen ter ve zé si vagy épí tés -
tech ni kai okok ból, az üzem vi te li szük ség le tek függ vé nyé -
ben meg fe le lõ mû sza ki in téz ke dés sel 1 m-nél ki sebb vé dõ -
tá vol ság is meg ha tá roz ha tó.

A vé dõ tá vol sá got az el osz tó ve ze ték mind két ol da lán
kü lön-kü lön kell meg ha tá roz ni.

1.3. A föld be fek te tett gáz el osz tó ve ze ték vé dõ tá vol sá -
ga más csõ ve ze té kek tõl és ká be lek tõl – az al ko tó já tól szá -
mít va – leg alább a kö vet ke zõ le gyen:

la kott te rü le ten be lüli
 ke resz te zé sek ese tén: 0,2 m
 pár hu za mos ve ze tés ese tén: 0,4 m

la kott te rü le ten kí vü li
 ke resz te zé sek ese tén: 0,2 m
 pár hu za mos fek te tés ese tén:

 150 ³ DN 1,0 m

 150 < DN > 400 1,5 m
 400 < DN > 600 2,0 m
 600 < DN > 900 3,0 m
 900 < DN 3,5 m

1.4. A sza bad ba sze relt gáz el osz tó ve ze ték vé dõ tá vol -
sá gát az elõ for dul ha tó ká ros ha tá sok, a ja ví tás és a kar ban -
tar tás hely igé nyé re fi gye lem mel egye di leg kell meg ha tá -
roz ni.

2. Vé dõ zó na

2.1. Sza bad ban el he lye zett fel szí ni be ren de zé sek ese -
tén, ha gáz ki áram lás sal kell szá mol ni (pl. old ha tó kö té sek,
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túl nyo más-ha tá ro ló sze rel vé nyek), vé dõ zó nát kell ki ala kí -
ta ni.

2.2. A rob ba nás ve szé lyes zóna ha tá ra nem le het a vé -
dõ zó nán kí vül.

2.3. A vé dõ zó nát a tûz- és rob ba nás ve szély re uta ló til tó 
és fi gyel mez te tõ táb lák kal je löl ni kell. Ide ge nek nek a vé -
dõ zó ná ba való szán dé ko lat lan be ju tá sát le he tõ ség sze rint
meg kell aka dá lyoz ni.

3. Biz ton sá gi öve zet

3.1. A gáz el osz tó ve ze ték nél az 1.2. pont sze rin ti vé dõ -
tá vol sá go kat biz ton sá gi öve zet ként kell al kal maz ni, a biz -
ton sá gi öve zet re vo nat ko zó ti lal ma kat és kor lá to zá so kat
be kell tar ta ni.

3.2. Ha pár hu za mos ve ze té kek biz ton sá gi öve ze te
érint ke zik vagy fe dés ben van, a kö zös biz ton sá gi öve zet
ha tár vo na lát a szél sõ csõ re elõ írt biz ton sá gi öve zet ha tá -
roz za meg. Ha a ki sebb át mé rõ jû szél sõ csõ biz ton sá gi
öve ze tén a na gyobb át mé rõ jû bel sõ csõ biz ton sá gi öve ze te
túl nyú lik, a na gyobb szé les sé gû biz ton sá gi öve ze tet kell
figye lembe ven ni.

3.3. Ha la kott te rü le ten be lül a köz le ke dés re és já rás ra
szol gá ló köz te rü le ten a biz ton sá gi öve zet be tar tá sá val nem 
ala kít ha tó ki a gáz el osz tó ve ze ték nyom vo na la, az elosz tói
en ge dé lyes gya kor la tá ban szo ká sos, meg fe le lõ mé re tû
biz ton sá gi öve ze tet kell ki ala kí ta ni a meg fe le lõ vé de lem -
mel.

V. Fejezet

Egyéb mûszaki-biztonsági követelmények

1. Sza ka szo lás

1.1. A gáz el osz tó ve ze ték be a ve ze ték sza ka szok ra
bon tá sát biz to sí tó el zá ró sze rel vé nye ket kell be épí te ni.

1.2. Az el zá ró sze rel vé nyek he lyét és egy más tól való
tá vol sá gát a he lyi vi szo nyok és az el lá tás igé nyei figye -
lembe véte lével az elosz tói en ge dé lyes nek kell meg ha tá -
roz ni.

1.3. Biz to sí ta ni kell a ve ze ték sza ka szok le fú va tá sá nak
le he tõ sé gét.

1.4. A gáz el osz tó ve ze ték be a te lek ha tá ron vagy an nak
kö ze lé ben el zá ró sze rel vényt kell be épí te ni.

2. Túl nyo más el le ni vé de lem

2.1. Biz to sí ta ni kell, hogy nor mál üze mi kö rül mé nyek
mel lett a gáz el osz tó ve ze ték ben fo lya ma to san fenn tar tott
üze mi nyo más (OP = ope rat ing pres su re) a rend szer egyet -
len pont ján se ha lad ja meg a leg na gyobb üze mi nyo mást
(MOP).

2.2. Az üzem za var ese tén meg en ge dett leg na gyobb
nyo más (MIP = ma xi mum in ci den tal pres su re) ér té ké nek
és idõ tar ta má nak túl lé pé sét biz ton sá gi be ren de zés sel kell
meg aka dá lyoz ni. A biz ton sá gi be ren de zést a MIP figye -
lembe véte lével kell meg vá lasz ta ni.

2.3. A nyo más ha tá ro ló rend szert úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy min den kor meg fe le lõ vé del met nyújt son a nyo más
meg en ge dett ér ték fölé emel ke dé se el len. A túlnyomás-
 határoló be ren de zés ren del te té si cél ra való al kal mas sá gát
iga zol ni kell (pl. gyár tó mû vi bi zony lat, szá mí tás).

2.4. Meg kell aka dá lyoz ni, hogy az elõ re lát ha tó hõ -
mér sék let-emel ke dés ha tá sá ra meg nem en ged he tõ nyo -
más ala kul jon ki a zárt vagy le zár ha tó csõ ve ze ték sza ka -
szok ban.

3. A hõ mér sék let kor lá to zá sa

A gáz el osz tó ve ze ték be – szük ség ese tén – be kell épí te -
ni olyan be ren de zé se ket, ame lyek a meg nem en ged he tõ
hõ mér sék le tek ki ala ku lá sát meg aka dá lyoz zák.

4. A vil la mos be ren de zé sek re vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek

4.1. A gáz el osz tó ve ze té kek vil la mos be ren de zé se i nek
lé te sí té sé re (ki vá lasz tá sá ra és te le pí té sé re), fel újí tá sá ra és
bõ ví té sé re vil la mos ter vet kell ké szí te ni.

4.2. A vil la mos terv ben fel kell tün tet ni a tûz ve szé lyes -
sé gi osz tály je lét, a ve szé lyes sé gi öve ze tek ki ter je dé sét,
va la mint a gáz el osz tó ve ze ték mi nõ sí tett tö mí tett sé ge, a
gáz ki bo csá tá sok, a rob ba nó ké pes gáz kö zeg elõ for du lá sá -
nak gya ko ri sá ga és idõ tar ta ma figye lembe véte lével meg -
ha tá ro zott rob ba nás ve szé lyes zó ná kat és azok ki ter je dé sét.

4.3. A vil la mos terv nek tar tal maz nia kell az érin tés el -
le ni vé de lem, az érin tés vé de lem, a tûz és a rob ba nás el le ni
vé de lem, a vil lám vé de lem és (szük ség ese tén) a szta ti kus
fel töl tõ dés el le ni vé de lem meg ol dá sa it.

4.4. A vil la mos terv alap ján el kell ké szí te ni és üze mi
uta sí tás ként ki kell adni a vil la mos be ren de zé sek sze re lé si
és elsõ üzem be he lye zé si uta sí tá sát.

4.5. Csak olyan vil la mos be ren de zést és vil la mos szer -
ke ze tet sza bad hasz ná lat ba ven ni, amely ki elé gí ti az
egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég -
zés re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket, és meg fe le lõ sé gé nek
elõ írt iga zo lá sa ren del ke zés re áll.

4.6. A vil la mos be ren de zés üze mel te té sé re, rend sze res
fe lül vizs gá la tá ra, kar ban tar tá sá ra – és szük ség ese tén be -
vizs gá lá sá ra – üze mi uta sí tást kell ké szí te ni.

4.7. Ha a vil la mos ener gia ki ma ra dá sa ve szély hely ze tet 
te remt het, két füg get len be táp lá lást kell lé te sí te ni.

4.8. A biz ton sá gi be ren de zé sek áram el lá tá sát szük ség
ese tén szü net men tes áram for rás ról kell biz to sí ta ni.
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5. Vil lám vé de lem
Az ég he tõ gá zok sza bad ban el he lye zett be ren de zé se it,

ha az szük sé ges, vil lám vé de lem mel kell el lát ni.

6. Táv köz lés és irá nyí tás tech ni ka

6.1. Az üze mel te tõ ál tal meg ha tá ro zott pon to kon a gáz -
el osz tó rend szert olyan jel zõ-, mé rõ- és re giszt rá ló be ren -
de zé sek kel kell el lát ni, ame lyek alap ján meg ál la pít ha tó ak
a biz ton sá gi szem pont ból fon tos jel lem zõk (pl. a nyo más,
a hõ mér sék let) és a be ál lí tott ha tár ér té kek el éré se.

6.2. A 6.1. pont ban fel so rolt be ren de zé sek fe lel je nek
meg a tûz és a rob ba nás el le ni vé de lem kö ve tel mé nye i nek.

VI. Fe je zet

A kivitelezés biztonsági követelményei

1. He gesz tés

1.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
1.1.1. A he gesz té si el já rást és az el já rás hoz tar to zó pa -

ra mé te re ket a lé te sít mény ter ve zõ jé nek kell meg ha tá roz -
nia, és ja vas la tot kell ten nie a he gesz té si rend re.

A he gesz té si ren det – az al kal ma zott he gesz té si esz kö -
zök meg fe le lõ sé gét iga zo ló do ku men tu mok csa to lá sá val – 
a ki vi te le zõ nek kell meg ha tá roz nia.

1.1.2. A he gesz té si te vé keny ség irá nyí tá sá ra fe le lõs he -
gesz té si szak em bert (he gesz té si fe le lõs) kell meg bíz ni.

1.1.3. Gáz el osz tó ve ze té ken he gesz tést csak az adott
te vé keny ség vég zé sé re mi nõ sí tett és ér vé nyes mi nõ sí tõ bi -
zo nyít vánnyal ren del ke zõ olyan he gesz tõ vé gez het, aki az
aláb bi fel té te lek nek is meg fe lel:

– a he gesz tõ fo lya ma to san – hat hó nap nál hosszabb
idõ tar ta mú meg sza kí tás nél kül – vég zi a tech no ló gi ai vizs -
gá nak meg fe le lõ he gesz té si mun kát,

– nem me rült fel in dok a he gesz tõ ké pes sé gé nek és
gya kor la ti kész sé gé nek két ség be vo ná sá ra,

– a mun kál ta tó éven ként meg ál la pí tot ta, és írás ban rög -
zí tet te, hogy a he gesz tõ mun ká já nak mi nõ sé ge össz hang -
ban van a mi nõ sí tõ bi zo nyít vánnyal.

1.1.4. A he gesz tõ a je lét az ál ta la ké szí tett var rat
100 mm-es kör nye ze té ben kö te les ma ra dó an fel tün tet ni.

1.1.5. A he gesz té si do ku men tá ci ó nak leg alább a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

– a he gesz té si uta sí tás (WPS = wel ding pro ce du re spe -
ci fi ca ti on),

– a he gesz té si nap ló,
– az alap anyag és ho zag anyag mû bi zony lat,
– a he gesz tõ jo go sult sá gát iga zo ló ok irat,
– a var rat tér kép.
1.1.6. A he gesz té si nap ló nak leg alább tar tal maz nia

kell:
– a he gesz tés idõ pont ját,
– az alap anyag és ho zag anyag meg ne ve zé sét, mi nõ sé -

gét,

– az alap anyag(ok) (csõ/idom) azo no sí tó je lét,
– az al kal ma zott he gesz té si el já rást, an nak pa ra mé te re it,
– a he gesz té si var rat azo no sí tó szá mát,
– a he gesz tõ je lét,
– a var rat eset le ges ja ví tá sá nak (acélhe gesz tés ja ví tá sa,

PE var rat ki vá gá sa) té nyét,
– a var rat vizs gá lat mód ját és ered mé nyét,
– a he gesz tést vég zõk és a fe le lõs he gesz té si szak em ber 

alá írá sa it,
– a he gesz tõ be ren de zés tí pu sát, azo no sí tó je lét,
– a kör nye ze ti jel lem zõ ket.

1.2. Acél csö vek és sze rel vé nyek he gesz té se
1.2.1. A he gesz té si var ra tok vizs gá la tát és mi nõ sí té sét

az en ge dé lyes terv do ku men tá ció elõ írásai sze rint kell el -
vé gez ni.

1.2.2. Kézi ív he gesz tés sel ké szí tett tom pa il lesz té sû
var ra to kon DN 50 mm-nél na gyobb át mé rõk ese tén ra dio -
grá fi ai vizs gá la tot kell vé gez ni:

a) min den mun ka árok ban ké szí tett he gesz té si var ra ton,
b) a ja ví tott és nem nyo más pró bá zott var ra to kon,
c) köz vet len a sze rel vé nyek elõt ti és utá ni egy-egy var -

ra ton,
d) a köz mû alag út ba, illetve vé dõ csõ be ke rü lõ var ra ton,
e) a fo ko zott igény be vé tel nek ki tett he gesz té si var ra -

ton,
f) az elosz tói en ge dé lyes ál tal ki je lölt var ra ton.
1.2.3. Az egyéb he lye ken tom pa he gesz tés sel ké szült

var ra tok ra dio grá fi ai vizs gá la tát he gesz tõn ként a he gesz -
té si var ra tok leg alább 10%-án kell el vé gez ni, de leg alább
1-1 var ra tot el len õriz ni kell.

1.2.4. Ha a var rat el len õr zé se kor va la mely he gesz tõ
var ra ta i nak 10%-a hi bás nak bi zo nyult, az e he gesz tõ ál tal
ké szí tett var ra tok 25%-át meg kell vizs gál ni. Ha ek kor to -
váb bi var rat mi nõ sül hi bás nak, a he gesz tõ ál tal ké szí tett
va la mennyi var ra tot vizs gál ni kell, és a he gesz tõt a gáz el -
osz tó ve ze ték he gesz té si mun ká i ról le kell vál ta ni.

1.2.5. Az elõ írt vizs gá la tok meg tör tén tét és a vizs gá la -
tok ered mé nye it jegy zõ könyv ben kell rög zí te ni.

1.2.6. A he gesz té si var ra tok vizs gá la tát csak erre jo go -
sult szer ve zet vé gez he ti.

1.3. Mû anyag csö vek he gesz té se
1.3.1. Mû anyag ból ké szült csõ he gesz té sét csak az

elosz tói en ge dé lyes mi nõ ség ügyi rend sze ré ben mag ha tá -
ro zott el já rás sze rint sza bad vé gez ni.

1.3.2. Min den el ké szült he gesz té si var ra tot szem re vé -
te le zés sel, szük ség ese tén mé rés sel el len õriz ni kell. A nem 
meg fe le lõ nek mi nõ sü lõ var ra tot ki kell vág ni.

1.3.3. Lé te sít mé nyen ként ron cso lás men tes (rönt gen-

vagy ult ra hang-) vizs gá lat tal kell el len õriz ni a DN ³ 160,
az SDR 17,6 név le ges mé re tû gáz el osz tó ve ze ték min den,
tom pa he gesz tés sel ké szült var ra tát, ki vé ve, ha a var ra tot a
he gesz té si pa ra mé te re ket au to ma ti ku san rög zí tõ és a he -
gesz tés meg fe le lõ sé gé rõl bi zo nyít ványt ki adó gép pel ké -
szí tet ték.
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1.3.4. Az 1.3.3. pont alatt fel nem so rolt var ra tok ese tén 
meg fe le lõ ál la po tú (ér vé nyes fe lül vizs gá lat tal ren del ke zõ) 
he gesz tõ gép pel rend sze re sen vég zett he gesz tés ese tén ele -
gen dõ lé te sít mé nyen ként egy, szú ró pró ba sze rû en ki vá -
lasz tott var rat ron cso lás men tes (rönt gen- vagy ult ra hang-)
vizs gá la ta.

1.3.5. Vizs gál ni kell a bá nya ha tó ság vagy az elosz tói
en ge dé lyes, il let ve az épít te tõ ál tal ki je lölt var ra to kat.

2. Föld mun ka (al épít mé nyi és hely re ál lí tá si mun ka)

2.1. A köz te rü le ten vég zett al épít mé nyi mun ka so rán
biz to sí ta ni kell a mun ka te rü let meg fe le lõ el ke rí té sét és ki -
vi lá gí tá sát. Az al épít mé nyi mun kák biz ton sá gi elõ írásait
(dú co lás, ho mok ágy ké szí té se stb.) az elosz tói en ge dé lyes
vo nat ko zó tech no ló gi ai uta sí tá sá ban kell sza bá lyoz ni.

2.2. Az út pá lya szer ke ze tek alatt meg fe le lõ tö mör sé get
kell biz to sí ta ni a hely re ál lí tás so rán. Fõ út vo na lak nál és je -
len tõs ter he lé sû út pá lya sza ka szok nál a tö mö rí tés leg alább
95%-os, egyéb he lye ken az elosz tói en ge dé lyes vo nat ko zó 
tech no ló gi ai uta sí tá sá ban meg ha tá ro zott, de leg alább
80%-os le gyen.

2.3. A tö mör ség meg fe le lõ sé gét mé rés sel kell iga zol ni,
a mé ré si ered mé nye ket do ku men tál ni kell.

3. Tér szint fe let ti lé te sí tés

3.1. A sze rel vé nye ket úgy kell el he lyez ni, hogy
könnyen meg kö ze lít he tõ ek le gye nek; ke ze lé sük höz és
kar ban tar tá suk hoz meg fe le lõ hely áll jon ren del ke zés re.

3.2. A gáz el osz tó ve ze ték vár ha tó di la tá ci ós moz gá sát
biz to sí ta ni kell.

3.3. Old ha tó kö té sek csak sze rel vé nyek nél, mé rõ ele -
mek nél és az elosz tói en ge dé lyes ál tal el fo ga dott he lye ken
al kal maz ha tó ak.

4. Fel tá rás nél kü li ve ze ték épí tés, bé le lés

4.1. Fel tá rás nél kü li épí tést csak az elosz tói en ge dé lyes
ál tal el fo ga dott ki vi te li terv sze rint le het vé gez ni, amely -
nek az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ken túl tar tal maz nia kell:

– az al kal ma zott tech no ló gi át,
– a tech no ló gia al kal mas sá gá nak iga zo lá sát,
– a meg lé võ rend szer hez való csat la ko zás és a ki épí tés -

re ke rü lõ le ága zá sok ki ala kí tá sá nak mód ját tar tal ma zó
mû sza ki le írást,

– a nyil ván tar tás hoz szük sé ges ada tok szol gál ta tá sá nak 
mód ját,

– az üzem be he lye zést meg elõ zõ mi nõ sí tõ mû ve le te -
ket,

– a gáz alá he lye zést kö ve tõ el len õr zé se ket.

4.2. Fel tá rás nél kül csak az a ki vi te le zõ épít het gáz el -
osz tó ve ze té ket, amely a meg fe le lõ ter mék tech no ló gi ai al -
kal ma zá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá gát iga zol ni tud ja.

5. Kor ró zió vé de lem

5.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
5.1.1. A fém bõl ké szült gáz el osz tó ve ze té ket és a po li -

eti lén csõ bõl épí tett gáz el osz tó ve ze ték kor ró zi ó nak nem
el len ál ló fém bõl ké szült ré sze it el kell lát ni kor ró zió el le ni
vé de lem mel.

5.1.2. Az ele mi csõ szá lak kor ró zió el le ni vé del mét biz -
to sí tó passzív szi ge te lés sér tet len sé gét a tá ro lás so rán is
biz to sí ta ni kell.

5.1.3. A kor ró zió el le ni vé del met – ki vé ve a fes tés sel
fel újít ha tó fe lü let vé del mét – a gáz el osz tó ve ze ték ter ve -
zett élet tar ta má ra kell ki ala kí ta ni.

5.2. Passzív kor ró zió vé de lem
5.2.1. Az el ké szült szi ge te lõ be vo na tot el len õriz ni

kell. Az el len õr zést csak a ki je lölt elosz tói en ge dé lyes
vagy an nak mi nõ ség irá nyí tá si rend sze ré ben el fo ga dott és
nyil ván tar tott vál lal ko zás vé gez he ti el.

5.2.2. A szi ge te lé si hi á nyos sá go kat a gáz el osz tó ve ze -
ték be ta ka rá sa elõtt meg kell szün tet ni.

5.2.3. A gáz el osz tó ve ze ték passzív kor ró zió vé del mét
(ter ve zé sét és ki vi te le zé sét) úgy kell meg ol da ni, hogy ké -
sõbb az ak tív kor ró zió vé de lem a gáz el osz tó ve ze ték üze -
mel te té sé nek meg sza kí tá sa nél kül te le pít he tõ le gyen.

5.3. Ak tív kor ró zió vé de lem
5.3.1. Ak tív kor ró zió vé del met kell al kal maz ni, ha a

gáz el osz tó ve ze ték ter ve zett élet tar ta ma alatt – a ta laj és a
ta laj víz elekt ro ké mi ai tu laj don sá gai vagy a kó bor áram
 miatt – meg hi bá so dást oko zó kor ró zi ós ha tás sal kell szá -
mol ni.

5.3.2. Az ak tív kor ró zió vé de lem ha té kony sá gát mé ré -
sek kel kell el len õriz ni.

VII. Fejezet

Üzembe helyezés elõtti ellenõrzések,
nyilvántartásba vétel

1. Mû sza ki fe lül vizs gá lat

1.1. Az el ké szült ve ze ték sza ka szon a ve ze ték ta ka rá sát
meg elõ zõ en – le he tõ ség sze rint a nyo más pró bá val együtt – 
mû sza ki fe lül vizs gá la tot kell tar ta ni, amely nek idõ pont ját
az ille té kes bá nya ka pi tány ság nak a fe lül vizs gá lat elõtt leg -
alább 8 nap pal be kell je len te ni. A fe lül vizs gá lat ra a be ru -
há zó nak meg kell hív nia a bá nya ka pi tány sá got, az épít te -
tõt, a ki vi te le zõt, a ki je lölt elosz tói en ge dé lyest, az érin tett
köz mû vek üze mel te tõ it és az érin tett szak ha tó sá go kat.

1.2. A ta ka rás elõt ti mû sza ki fe lül vizs gá lat ról jegy zõ -
köny vet kell ké szí te ni.

1.3. Az érin tet tek elõ ze tes egyet ér té sé vel a mû sza ki fe -
lül vizs gá la tot a ve ze ték be ta ka rá sát köve tõen is el le het
vé gez ni.
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1.4. A mû sza ki fe lül vizs gá lat ra a ki vi te le zõ nek a kö -
vet ke zõ do ku men tu mo kat kell biz to sí ta nia:

– a lé te sí té si en ge dély do ku men tá ció vagy az en ge dé -
lye zett ki vi te li terv,

– a be épí tett ter mé kek és anya gok meg fe le lõ sé gét iga -
zo ló do ku men tu mok,

– az épí té si nap ló,
– a he gesz té si do ku men tá ció,
– a ge o dé zi ai be mé rés jegy zõ köny ve, a meg va ló su lá si

terv,
– a jó vá ha gyott terv tõl való el té ré sek fel so ro lá sa és en -

ge dé lyei,
– a ve ze ték tisz ta sá gá ra vo nat ko zó ki vi te le zõi nyi lat -

ko zat.

1.5. A fe lül vizs gá lat so rán el len õriz ni kell, hogy a ve -
ze ték épí té se, sze re lé se az en ge dé lye zett terv do ku men tá -
ció sze rint, a vo nat ko zó elõ írások be tar tá sá val tör tént-e.

2. Nyo más pró ba

2.1. Ál ta lá nos elõ írások
2.1.1. Az el ké szült és kel lõ en rög zí tett gáz el osz tó ve ze -

té ken a ve ze ték ta ka rá sát meg elõ zõ en szi lárd sá gi és tö -
mör sé gi nyo más pró bát kell tar ta ni. A nyo más pró bák vég -
re haj tá sa terv vagy tech no ló gi ai uta sí tás alap ján tör tén het.
A ter vet vagy tech no ló gi ai uta sí tást le he tõ leg a vo nat ko zó
szab vá nyok elõ írásainak figye lembe véte lével kell el ké szí -
te ni.

2.1.2. Az el osz tó ve ze té ken a nyo más pró bát a ki vi te le -
zõ vég zi el, és arra kö te les a ter ve zett idõ pont elõtt 8 nap -
pal írás ban meg hív ni a te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány -
sá got, az épít te tõt és az üze mel te tõt.

2.1.3. A nyo más pró ba meg kez dé se elõtt a ve ze ték az
üze mel te tés fel té te le i nek meg fele lõen ki tisz tí tott, az üze -
mel te té si ál la pot nak meg fe le lõ hely zet ben, el moz du lás el -
len rög zí tett le gyen úgy, hogy a nyo más pró bák so rán el -
vég zen dõ vizs gá la tok vég re haj tá sát a rög zí tés ne aka dá -
lyoz za. A nyo más pró ba vég re haj tó ja kö te les min den olyan 
in téz ke dést meg ten ni, ami biz to sít ja a nyo más pró ba biz -
ton sá gos, az éle tet, va gyont, egész sé get és a kör nye ze tet
nem ve szé lyez te tõ vég re haj tá sát.

2.1.4. A nyo más pró ba alatt a gáz el osz tó ve ze té ken és
biz ton sá gi öve ze té ben a vizs gá la to kon kí vül más mun ka -
vég zés nem foly tat ha tó. A nyo más pró bát vég re haj tó kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy a nyo más pró ba idõ tar ta ma alatt a
gáz el osz tó ve ze ték biz ton sá gi öve ze tén be lül re az oda be -
osz tot ta kon kí vül más sze mé lyek ne lép hes se nek be.

2.1.5. A nyo más pró bát úgy kell vég re haj ta ni, hogy a
nyo más pró ba 5%-kal nö velt nyo más ér té ké nél na gyobb
nyo más a vizs gá lat alá vont rend szer ben ne ke let kez hes -
sen.

2.1.6. A nyo más pró ba so rán hasz nált mé rõ mû sze rek
ka lib rál tak le gye nek.

2.1.7. A nyo más pró ba alá ve tett gáz el osz tó ve ze ték be a 
nyo más fel adá si pont kö ze lé be meg fe le lõ mé rés ha tá rú és
pon tos sá gi osz tá lyú nyo más, és a csõ bel sõ, il let ve kül sõ

hõ mér sék le tét jel zõ mû szert kell be épí te ni. A nyo más pró -
ba so rán a ba ro met ri kus nyo mást is mér ni kell.

2.1.8. Az utó la go san épí tett, 100 m alat ti hosszú sá gú
el osz tó-, valamint az utó la gos le ága zó ve ze té kek ki vé te lé -
vel a nyo más pró ba ada ta it re giszt rál ni kell.

2.1.9. A nyo más pró bá ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni,
amely nek tar tal maz ni kell a nyo más pró ba szem pont já ból
lé nye ges ada to kat, de leg alább a kö vet ke zõ ket:

– a nyo más pró ba kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját,
– a nyo más pró bán részt ve võ fe le lõs sze mé lyek ne vét

és be osz tá sát, alá írá su kat, to váb bá cé gük meg ne ve zé sét,
– a gáz el osz tó ve ze ték he lyét és mû sza ki pa ra mé te re it,
– az en ge dé lyes terv do ku men tá ci ót ké pe zõ do ku men -

tu mok meg ne ve zé sét és azo no sí tá suk ra al kal mas meg je lö -
lé sét,

– a nyo más pró ba so rán al kal ma zott mû sze rek azo no sí -
tó ada ta it, mé rés ha tá ra it, osz tály pon tos sá gát,

– a nyo más pró ba kez de tén és vé gén le ol va sott nyo más- 
és hõ mér sék let ér té ke ket,

– a nyo más pró ba so rán ész lelt rend el le nes sé ge ket,
– a nyo más pró ba mi nõ sí té sét.
2.1.10. A si ker te len nyo más pró bát a fel tárt hi bák meg -

szün te té se után meg kell is mé tel ni.
2.1.11. Amennyi ben a si ke res nyo más pró ba után a gáz -

el osz tó ve ze ték hat hó na pon be lül nem ke rül üzem be he -
lye zés re, a hasz ná lat ba vé tel elõtt a tö mör sé gi nyo más pró -
bát meg kell is mé tel ni.

2.2. Szi lárd sá gi nyo más pró ba
2.2.1. A szi lárd sá gi nyo más pró ba
ér té ke leg alább: Pp = 1,25 × DP bar
idõ tar ta ma:     Tp = 6 óra
kö ze ge:        víz, le ve gõ vagy inert gáz,

ahol:
Pp a pró ba nyo más ér té ke [bar]
DP a ter ve zé si nyo más ér té ke [bar]
Tp a nyo más pró ba idõ tar ta ma [óra]

2.2.2. A ki vi te le zõ nek a vég re haj tás ra a nyo más pró ba
terv vagy a tech no ló gi ai uta sí tás ban fog lal tak figye lembe -
véte lével mû ve le ti uta sí tást kell ké szí te nie. A mû ve le ti
uta sí tás tar tal mi kö ve tel mé nye it az elosz tói en ge dé lyes
mi nõ ség ügyi rend sze ré ben kell meg ha tá roz ni.

2.2.3. A szi lárd sá gi nyo más pró ba ak kor mi nõ sít he tõ si -
ke res nek, ha nyo más vál to zás iga zol tan ki zá ró lag hõ mér -
sék let vál to zás kö vet kez té ben lé pett fel, és a nyo más pró ba
alá ve tett gáz el osz tó ve ze ték egyik ele mén sem volt ta -
pasz tal ha tó ma ra dó alak vál to zás.

2.2.4. A szi lárd sá gi nyo más pró bát le he tõ leg víz zel kell
el vé gez ni, amely tõl el tér ni csak az elosz tói en ge dé lyes
elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val le het. Eb ben az eset ben a nyo -
más pró ba kö ze ge le ve gõ vagy inert gáz le het.

2.3. Tö mör sé gi nyo más pró ba
2.3.1. A tö mör sé gi nyo más pró bát a gáz el osz tó ve ze ték

üzem sze rû ál la po tá ban, az ered mé nyes szi lárd sá gi nyo -
más pró ba után kell el vé gez ni.
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2.3.2. A tö mör sé gi nyo más pró ba
ér té ke leg alább: Ppt = MOP bar
idõ tar ta ma:    Tpt = 2 óra
kö ze ge:        le ve gõ, inert gáz vagy ha szon gáz,

ahol:
Ppt a pró ba nyo más ér té ke [bar]
MOP leg na gyobb üze mi nyo más [bar]
Tpt a nyo más pró ba idõ tar ta ma [óra]

2.3.3. Nem kell kü lön tö mör sé gi nyo más pró bát vé gez -
ni, ha a szi lárd sá gi nyo más pró ba lég ne mû kö zeg gel tör -
tént, és a vizs gá la tok vég re haj tá sa, valamint ki ér té ke lé se a
tö mör sé gi kö ve tel mé nyek re is ki ter jedt.

2.3.4. Üze me lõ gáz el osz tó ve ze ték nyo más eme lé sé nél
a MOP-nak meg fe le lõ ér té kû tö mör sé gi nyo más pró bát kell 
tar ta ni ha szon gáz zal a 2.3.2. pont nak meg fele lõen. A nyo -
más eme lés hez terv do ku men tá ci ót kell ké szí te ni, ame lyet a 
bá nya ka pi tány ság gal en ge dé lyez tet ni kell.

2.3.5. A tö mör sé gi nyo más pró ba ak kor mi nõ sít he tõ si -
ke res nek, ha a nyo más vál to zás iga zol tan ki zá ró lag az eset -
le ges lég nyo más vál to zás ból, il let ve hõ mér sék let vál to zás -
ból adó dó an kö vet ke zett be, és a vizs gált rend szer egyik
ele mén sem volt tö mör te len ség ki mu tat ha tó.

2.4. Az ál ta lá nos nál rö vi debb idõ tar ta mú nyo más pró ba
2.4.1. In do kolt eset ben és az elõ írt fel té te lek tel je sü lé se 

ese tén az elõ írt nál rö vi debb idõ tar ta mú nyo más pró ba is
tart ha tó.

2.4.2. Ha a nyo más pró ba alá ve tett gáz el osz tó ve ze ték -
sza kasz tér fo ga ta az 1,0 m3-t nem ha lad ja meg, ak kor a
nyo más pró bá it leg alább egy órá ra le rö vi dí tett idõ tar tam
alatt is el le het vé gez ni.

2.4.3. A nyo más pró ba ak kor mi nõ sít he tõ si ke res nek,
ha a nyo más pró ba idõ tar ta ma után nyo más csök ke nés nem
volt ta pasz tal ha tó, il let ve a nyo más pró ba alá ve tett gáz el -
osz tó ve ze té ken és sze rel vé nye in tö mör te len ség nem volt
ki mu tat ha tó.

3. Vég el len õr zés

3.1. A meg épí tett gáz el osz tó ve ze té ken el len õr zést kell 
tar ta ni, amely nek alap ján a gáz el osz tó ve ze ték mû sza -
ki-biz ton sá gi szem pont ból tör té nõ mi nõ sí té se a ki je lölt
elosz tói en ge dé lyes joga és kö te les sé ge. A vég el len õr zést
az elosz tói en ge dé lyes mi nõ ség biz to sí tá si rend je sze rint
kell le foly tat ni.

3.2. A vég el len õr zés ak kor le het si ke res, ha a mû sza ki
fe lül vizs gá lat és a nyo más pró ba so rán tett in téz ke dé se ket
tel je sí tet ték, a csõ ve ze ték ta ka rá sa meg tör tént, a fel színt
hely re ál lí tot ták, és a jel zé se ket és je lö lé se ket el he lyez ték,
és a meg va ló su lá si do ku men tá ció ren del ke zés re áll.

3.3. A kor ró zió vé de lem, a gáz el osz tó ve ze ték tech no -
ló gi ai tar to zé kai, a biz ton sá gi be ren de zé sei, az üze mel te -
tés hez szük sé ges jel zõ, biz ton ság tech ni kai és ener ge ti kai
rend sze rei meg fe le lõ sé gét mé ré sek kel, il let ve mû kö dé si
pró bá val kell el len õriz ni és do ku men tál ni.

3.4. A mû kö dé si pró bát a ki vi te le zés fe le lõs mû sza ki
ve ze tõ jé nek irá nyí tá sá val és az elosz tói en ge dé lyes kép vi -
se lõ jé nek je len lé té ben az en ge dé lye zett terv alap ján kell
vé gez ni, és ered mé nyé rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

3.5. Si ker te len mû kö dé si pró ba ese tén a jegy zõ könyv -
nek tar tal maz nia kell a hiba okát és meg szün te té sé nek
mód ját, va la mint a pró ba meg is mét lé sé nek idõ pont ját.

4. Nyil ván tar tás

4.1. Az épí tés so rán a gáz el osz tó ve ze ték rõl meg va ló -
su lá si do ku men tá ci ót kell ké szí te ni.

4.2. A meg va ló su lá si terv do ku men tá ci ót a ki vi te le zõ -
nek kell el ké szí te nie vagy el ké szít tet nie.

4.3. A be mé ré si tér kép mun ka ré sze it a ki vi te le zõ kö te -
les a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az elosz tói en ge dé lyes
elõ írásai sze rint el ké szí te ni.

4.4. A ge o dé zi ai be mé rést az elosz tói en ge dé lyes mi nõ -
ség irá nyí tá si rend sze re sze rint meg fe le lõ nek mi nõ sí tett
szer ve zet tel (szak em ber rel) kell el vé gez tet ni.

4.5. Az alap ada tok nak (meg va ló su lá si terv, ge o dé zi ai
be mé rés ada tai) le he tõ leg olyan nak kell len ni ük, hogy a
nyil ván tar tá si (tér in for ma ti kai) rend szer be be il leszt he tõ ek 
le gye nek.

4.6. Az elosz tói en ge dé lyes nek a gáz el osz tó ve ze ték
ada ta it a szak ági nyil ván tar tá si hely szín raj zon (tér ké pen)
az üzem be he lye zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül fel kell
tün tet nie.

4.7. A meg épült gáz el osz tó ve ze ték nyom vo na lát és a
biz ton sá gi öve ze tet tar tal ma zó ge o dé zi ai be mé rést a te le -
pü lés jegy zõ jé nek át kell adni.

VIII. Fejezet

Üzemeltetés

1. Üzem be he lye zés

1.1. A gáz el osz tó ve ze ték üzem be he lye zé se a lé te sí té si 
en ge dély ben vagy az elosz tói en ge dé lyes nyi lat ko za tá ban
elõ írt fel té te lek tel je sü lé se ese tén, a ki je lölt elosz tói en ge -
dé lyes jó vá ha gyott mi nõ ség ügyi rend sze ré ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek kel kezd he tõ meg.

1.2. Üzem be he lyez ni csak az elosz tói en ge dé lyes vo -
nat ko zó tech no ló gi ai uta sí tá sá ban meg ha tá ro zott mó don
ki tisz tí tott – ned ves sé get, szi lárd és egyéb szennye zõ dést
nem tar tal ma zó – tö mör gáz el osz tó ve ze té ket sza bad.

1.3. A gáz el osz tó ve ze té ket csak a le ve gõ men te sí tést
köve tõen sza bad üzem be he lyez ni. Ha a kör nye zet tûz és
rob ba nás el le ni vé del me in do kol ja, gon dos kod ni kell a le -
fú va tott gáz biz ton sá gos el ve ze té sé rõl és el ége té sé rõl.
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1.4. A gáz el osz tó ve ze té ket úgy kell üzem be he lyez ni,
hogy a fel me le ge dés vagy a le hû lés ne okoz zon a meg en -
ge dett nél na gyobb fe szült sé ge ket.

1.5. A kül sõ ener gi á val mû köd te tett be ren de zé se ket
csak ak kor le het üzem be he lyez ni, ha ener gia el lá tá suk biz -
to sí tott, és min den, a biz ton sá gos üze mel te tés hez vagy le -
ál lí tás hoz szük sé ges ké szü lék be kö té se meg tör tént, to váb -
bá a vil la mos be ren de zé sek a vo nat ko zó kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel nek.

2. Üze mel te tés

2.1. Az üze mel te tés idõ tar ta ma alatt biz to sí ta ni kell a
fo lya ma tos és biz ton sá gos gáz el osz tás fel té te le it.

2.2. A gáz el osz tó ve ze té ket úgy kell üzem ben tar ta ni,
fel ügyel ni és kar ban tar ta ni, hogy a ter ve zett üze mi kö rül -
mé nyek kö zött tö mör sé ge biz to sí tott, mû sza ki-biz ton sá gi
ál la po ta meg fe le lõ le gyen.

2.3. Üze men kí vül he lye zett gáz el osz tó ve ze té ket is -
mé tel ten üzem be he lyez ni csak a kö rül mé nyek mér le ge lé -
se, az in do kolt vizs gá la tok el vég zé se, a mû sza ki in téz ke -
dé sek, a szük sé ges tá jé koz ta tás és szer ve zé si in téz ke dé sek
meg té te le mel lett sza bad. A gáz alá he lye zést a fe le lõs gáz -
üze mi ve ze tõ ál tal jó vá ha gyott terv sze rint kell vé gez ni. A
ter vet a mû sza ki-biz ton sá gi, az egész ség vé del mi és a tûz -
vé del mi kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével kell el ké szí -
te ni.

3. Rend sze res el len õr zé sek

3.1. A gáz el osz tó ve ze té ket üze mel te tõ elosz tói en ge -
dé lyes nek a mi nõ ség ügyi rend sze ré ben fog lal tak sze rint
rend sze re sen kell el len õriz nie, il let ve el len õriz tet nie

– a gáz el osz tó ve ze ték
= szi vár gá sát,
= üze mi nyo má sát,
= ak tív kor ró zió vé del mé nek ha tá sos sá gát,
= táv fel ügye le ti és táv mû köd te tõ rend sze ré nek mû -

kö dõ ké pes sé gét,
= tar to zé ka i nak meg lé tét és azok mûködõképes -

ségét,
= az el he lye zé sé re uta ló jel zé sek és je lö lé sek meg -

létét,
– a biz ton sá gi öve zet ben be tar tan dó ti lal mak és kor lá -

to zá sok tel je sü lé sét,
– a szol gál ta tott gáz szag ha tá sá nak meg fe le lõ sé gét,
– a nyo más sza bá lyo zó és biz ton sá gi sze rel vé nyek mû -

kö dõ ké pes sé gét és be ál lí tá si ér té ke i nek meg fe le lõ sé gét,
– a kor ró zió vé de lem ál la po tát,
– a vil lám vé de lem, a tûz vé de lem, va la mint a vil la mos

be ren de zé sek és vé del mek meg fe le lõ sé gét,
– a mé rõ- és jel zõ mû sze rek mû kö dõ ké pes sé gét, ka lib -

rált vagy hi te les ál la po tát,
– az ügye le ti, ké szen lé ti szol gá lat mû kö dõ ké pes sé gét.

3.2. Az üze mel te tõ kö te les az el len õr zé se ket, az idõ -
sza kos fe lül vizs gá la to kat és a kar ban tar tá so kat a mi nõ ség -
irá nyí tá si rend szer ben elõ írt idõ kö zök ben és mó don el vé -
gez ni és do ku men tál ni.

4. Ja ví tá sok
Az al kal maz ha tó ja ví tá si mód sze re ket tech no ló gi ai uta -

sí tás ban kell sza bá lyoz ni. A vég le ges ja ví tás sal biz to sí ta ni
kell azt, hogy a gáz el osz tó ve ze ték a ren del te tés sze rin ti ál -
la po tú le gyen.

4.1. Acél anya gú gáz el osz tó ve ze ték ja ví tá sa
4.1.1. Vég le ges ja ví tás hoz csak a ja ví tan dó ve ze ték sza -

kasz ra vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ
anyag vagy ja ví tó idom hasz nál ha tó.

4.1.2. A ja ví tás nak ki kell elé gí te nie a kor ró zió vé del mi
kö ve tel mé nye ket.

4.2. Mû anyag csõ bõl épült gáz el osz tó ve ze ték ja ví tá sa
4.2.1. Po li eti lén csõ és csõ kö tés ja ví tá sa
4.2.1.1. Po li eti lén csö vet vég le ge sen csak he gesz tés sel

le het ja ví ta ni.
4.2.1.2. A he gesz tést csak a ja ví tás ra váró csõ sza kasz

nyo más men te sí té se után sza bad meg kez de ni.

A nyo más men te sí tés hez szük sé ges el zá rást DN £ 160 mm 
név le ges át mé rõ ese tén a csõ el szo rí tá sá val is el le het vé -
gezni.

4.2.1.3. Bal lo no zást leg fel jebb a bal lon ra meg en ge dett
zá ró nyo más nak meg fe le lõ nyo má sú gáz el osz tó ve ze té ken
sza bad vé gez ni.

4.2.1.4. A po li eti lén csõ el szo rí tá si he lyén a szo rí tás
meg szün te té se után a csö vet vissza kell ke re kí te ni, és
DN>63 mm ve ze ték ese tén a szo rí tá si hely re ja ví tó elekt -
ro fit tin get kell fel he gesz te ni.

4.2.1.5. A nem meg fe le lõ tom pa he gesz té sû var rat
elekt ro fú zi ós kö tés sel ki vált ha tó.

4.2.1.6. A csõ el sza ka dá sa vagy el vá gá sa, va la mint a
nye reg idom le sza ka dá sa ese tén a tel jes sé rült sza kaszt ki
kell vág ni, és a hi ány zó csõ sza kaszt pó tol ni kell.

4.2.1.7. A ja ví tá si mun kák ide jén a po li eti lén csö vet a
ja ví tás mind két ol da lán le kell föl del ni a szta ti kus fel töl tõ -
dés ve szé lyé nek el ke rü lé se cél já ból.

4.2.2. PVC csõ ja ví tá sa
4.2.2.1. Kis nyo má sú PVC csõ ide ig le ne sen ja vít ha tó

mû anyag sza lag nak a hi ba hely re tör té nõ fel csé vé lé sé vel
is. Az így ja ví tott csõ sza kasz gáz tö mör sé gét he ten ként el -
len õriz ni kell.

4.2.2.2. Vég le ges csõ ja ví tást csak nyo más- és gáz men -
te sí tett csõ sza ka szon sza bad vé gez ni.

4.2.2.3. A vég le ges ja ví tás pél dá ul
– gyá ri ja ví tó idom mal,
– ve ze ték sza kasz-ki vál tás sal,
– át to ló kar man tyú fel he lye zé sé vel,
– ket tõs kar man tyús csõ kö tés al kal ma zá sá val,
– ket tõs kar man tyú és át to ló kar man tyú al kal ma zá sá val,
– spe ci á lis csõ ja ví tó man dzset tá val

tör tén het.
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5. Re konst ruk ció

5.1. A re konst ruk ci ót a te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi -
tány ság hoz tör tént be je len tést köve tõen az elosz tói en ge -
dé lyes ál tal el fo ga dott ki vi te li terv alap ján kell vé gez ni.

5.2. A re konst ruk ció el vég zé sé hez a meg fe le lõ mun ka -
te rü le tet a ve ze ték tu laj do no sá nak kell biz to sí ta nia.

5.3. Az elosz tói en ge dé lyes fel ada ta
– a gáz men te sí tés el vég zé se és a gáz men te sí tés sel

össze füg gõ egyéb ve szé lyes kö rül mé nyek, té nye zõk ki kü -
szö bö lé se,

– a cse ré len dõ ve ze ték le vá lasz tá sa az üze me lõ rend -
szer rõl,

– az új ve ze ték át-, il let ve rá kö té se.

5.4. A re konst ruk ció alat ti gáz el lá tást biz to sí tó ide ig le -
nes ve ze ték meg fe le lõ me cha ni kai vé de lem ki ala kí tá sá val
a fel szí nen is el he lyez he tõ.

5.5. Az ide ig le nes gáz el osz tó ve ze ték el tér het az e sza -
bály zat ban elõ írt kö ve tel mé nyek tõl, de ki vi te le fe lel jen
meg a gáz nyo más és a kör nye ze ti ha tá sok okoz ta ve szély
el ke rü lé sét cél zó kö ve tel mé nyek nek.

5.6. Az ide ig le nes ve ze ték szi lárd sá gi és tö mör sé gi
nyo más pró bá ja, üzem be he lye zé se és üze mel te té se az
elosz tói en ge dé lyes fel ada ta.

5.7. Az ide ig le nes gáz el osz tó ve ze té ket szem re vé te le -
zés sel na pon ta kell el len õriz ni. A ve ze ték tö mör sé gét he -
ten ként mû sze res vizs gá lat tal kell el len õriz ni.

6. Kar ban tar tás, üzem za var-el há rí tás

6.1. Az üze mel te tõ elosz tói en ge dé lyes nek a mi nõ ség -
ügyi rend sze re sze rint kell gon dos kod nia a gáz el osz tó ve -
ze ték rend sze res kar ban tar tá sá ról.

6.2. A ve szély hely zet gyors el há rí tá sá ra és az üzem za -
var meg szün te té sé re al kal mas szer ve ze tet kell lét re hoz ni
és fenn tar ta ni, amely nek ren del kez nie kell

– a szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel,
– ügye le ti és ké szen lé ti szol gá lat tal,
– üzem za var-el há rí tá si sza bály zat tal és ri a dó terv vel,
– az üze me lõ gáz el osz tó ve ze ték rõl nap ra kész tér kép -

pel, kap cso lá si és el ren de zé si raj zok kal.

6.3. A hi ba be je len té se ket és a tett in téz ke dé se ket, va la -
mint a be kö vet ke zett üzem za va ro kat nyil ván tar tás ba kell
ven ni.

6.4. Meg kell ál la pí ta ni, és do ku men tál ni kell az üzem -
za va rok ki vál tó oka it és in téz ked ni kell a ha son ló ese tek
el ke rü lé se ér de ké ben.

7. Bon tás, fel ha gyás

7.1. Ha a tu laj do nos, vagy az elosz tói en ge dé lyes az el -
osz tó ve ze té ken az üze mel te té si te vé keny sé get fel kí ván ja
hagy ni, a ve ze té ket alap eset ben el kell bon ta ni.

7.2. Ha a gáz el osz tó ve ze té ket nem bont ják el, ak kor
– az üze me lõ és a fel ha gyott gáz el osz tó ve ze ték kap -

cso la tát leg alább 1 m hossz ban meg kell sza kí ta ni,
– a meg szün te tett ve ze té ket gáz men te sí te ni kell, és vé -

ge it le kell zár ni,
– a fel szí ni tar to zé ko kat és jel zé se ket meg kell szün tet ni.

7.3. A gáz el osz tó ve ze ték üze men kí vül he lye zé sé vel
járó vál to zá so kat a há ló za ti nyil ván tar tás ba be kell ve zet ni.

8. Tá ro lás, rak tá ro zás

8.1. Az egye di azo no sí tó val ren del ke zõ ter mé ke ket
úgy kell tá rol ni és el he lyez ni, hogy az azo no sí tást szol gá ló
ada tok jól lát ha tó ak le gye nek.

8.2. A meg ha tá ro zott ha tár idõ ig fel hasz nál ha tó (be -
épít he tõ) ter mé kek tá ro lá sá nál fel kell tün tet ni a fel hasz -
nál ha tó ság ha tár ide jét.

8.3. Olyan tá ro lá si kö rül mé nye ket kell biz to sí ta ni,
ame lyek nem be fo lyá sol ják hát rá nyo san a gáz el osz tó ve -
ze ték be be épí ten dõ anya gok mi nõ sé gét.

8.4. Az épí tés hely szí nén anya got, al kat részt vagy csö -
vet tá rol ni csak a szük sé ges leg rö vi debb ide ig sza bad.

8.5. A be épí tés re ke rült ter mé kek meg fe le lõ sé gét iga -
zo ló do ku men tum nak min dig ren del ke zés re kell áll nia.

IX. Fejezet

Gáznyomás-szabályozó állomásokra vonatkozó
kiegészítõ követelmények

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. A gáz nyo más-sza bá lyo zó ál lo más lé te sí té sé re (ki -
vá lasz tá sá ra és te le pí té sé re) ter vet kell ké szí te ni.

1.2. A gáz nyo más-sza bá lyo zó ál lo más hoz csat la ko zó
gáz el osz tó ve ze ték be az ál lo más kö ze lé be el zá ró sze rel vé -
nye ket kell be épí te ni.

1.3. Min den ál lo mást úgy kell meg ter vez ni, hogy
– min den idõ já rá si kö rül mény mel lett biz to sí tott le -

gyen a ha té kony, hosszú távú mû kö dés,
– az ál lo mást ne ér jék ked ve zõt len ha tá sok a ta laj -

süllye dés, a kor ró zió és egyéb okok  miatt,
– az ál lo más kar ban tar tá sa meg old ha tó le gyen a gáz el -

osz tás meg sza kí tá sa nél kül,
– a ke ze lõ szer vek jo go su lat lan sze mé lyek ál tal tör té nõ

mû köd te té se ne le gyen le het sé ges.

1.4. A nyo más sza bá lyo zó ál lo más hoz kap cso ló dó acél
anya gú csõ ve ze ték be az ál lo más és az 1.2. pont sze rin ti el -
zá ró sze rel vény kö zött szi ge te lõ ido mot kell be épí te ni.

2. Kri ti kus üze mi ál la pot meg elõ zé se

A kri ti kus üze mi ál la pot (a meg en ge dett nyo más és
 hõmérséklet túl lé pé se, a meg en ge dett nél ala cso nyabb
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 hõmérséklet ki ala ku lá sa, olyan nyo más és hõ mér sék let ki -
ala ku lá sa, amely nél a fo lya ma tok már nem tart ha tó ak kéz -
ben, fo lyé kony hal maz ál la po tú gáz ese tén a töl té si fok túl -
lé pé se, vá ku um ki ala ku lá sa) ki ala ku lá sát ön mû kö dõ sza -
bá lyo zás sal kell meg aka dá lyoz ni.

3. Te le pí tés

3.1. Nyo más sza bá lyo zó ál lo más lé te sít he tõ tér szint fö -
lött: le mez szek rény ben, kü lön ál ló épü let ben, sza bad té ri,
fél sza bad té ri el he lye zés sel, tér szint alatt: ak nás, föld alat ti, 
il let ve föld be süllyesz tett ki vi tel ben.

3.2. A gáz nyo más-sza bá lyo zó ál lo más te le pí té si ter vé -
ben fel kell tün tet ni a tûz ve szé lyes sé gi osz tály je lét, meg
kell ha tá roz ni a föld raj zi el he lyez ke dés és a lég kö ri vi szo -
nyok ra is fi gye lem mel a gáz ki bo csá tá sok, a rob ba nó ké pes
gáz kö zeg elõ for du lá sá nak gya ko ri sá ga és idõ tar ta ma alap -
ján a rob ba nás ve szé lyes zó ná kat, azok ki ter je dé sét, va la -
mint a ve szé lyes sé gi öve zet ki ter je dé sét.

3.3. A ve szé lyes sé gi zó nák figye lembe véte lével kell a
nyo más sza bá lyo zó ál lo mást te le pí te ni, il let ve a tûz és a
rob ba nás el le ni vé del met ki ala kí ta ni.

3.4. Vé dõ tá vol sá got kell biz to sí ta ni a nyo más sza bá lyo -
zó és

– más be ren de zé sek,
– a nyo más sza bá lyo zó üze mé hez nem tar to zó épü le tek, 

és a
– köz utak

kö zött.

4. A lé te sít mé nyen be lü li tá vol sá gok

4.1. A lé te sít mé nyen be lül a be ren de zé se ket úgy kell
el he lyez ni, hogy a já rás ra, a me ne kü lés re és a men tés re, to -
váb bá a tûz ol tá sá ra meg fe le lõ hely le gyen.

4.2. A nyo más sza bá lyo zó ál lo más olyan le gyen, hogy
az ab ban lévõ be ren de zé sek és sze rel vé nyek jól hoz zá fér -
he tõk le gye nek.

5. Sza bad ban el he lye zett be ren de zé sek

Ide ge nek nek a sza bad ban el he lye zett be ren de zé sek hez
való hoz zá fé ré sét meg kell aka dá lyoz ni.

6. Je lö lé sek

6.1. Azo kat a he lyi sé ge ket és sza bad tér sé ge ket, ahol az 
ég he tõ gá zok be ren de zé sei van nak el he lyez ve, a gáz rob -
ba nás- és tûz ve szé lyes tu laj don sá gá ra uta ló, valamint az
üzem za var ese tén az ér te sí ten dõ cí met, te le fon szá mot tar -
tós és idõt ál ló fel irat tal kell meg je löl ni.

6.2. A nyo más sza bá lyo zó ál lo má sok be ren de zé se it a
szál lí tott gáz nak meg fe le lõ tar tós és idõ ál ló je lö lés sel kell
el lát ni.

7. Szel lõz te tés

7.1. Ha zárt he lyi ség ben mû sza ki lag nem tar tó san tö -
mör be ren de zé sek van nak, meg fe le lõ szel lõz te tés sel kell

gon dos kod ni ar ról, hogy ne ala kul has son ki rob ba nás ve -
szély.

7.2. Ha zárt he lyi ség ben az üzem sze rû gáz ki lé pést nem
le het meg aka dá lyoz ni, és a ki áram ló gáz ve szély hely ze tet
te remt, vagy el ve ze té se ve szély te le nül nem va ló sít ha tó
meg, szel lõz te tés sel vagy el szí vás sal kell meg aka dá lyoz ni
az oxi gén hi ány vagy a rob ba nás ve szély ki ala ku lá sát.

7.3. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a szel lõz te tõ rend -
szer ben rob ba nás ve szé lyes gáz kon cent rá ció ne ala kul has -
son ki. Ha ez nem le het sé ges, ki egé szí tõ biz ton sá gi in téz -
ke dést kell ten ni.

7.4. A le fú va tó, a nyo más men te sí tõ és a szel lõz te tõ be -
ren de zé sek sza bad ba nyí ló nyí lá sa it az ide gen tár gyak és
az esõ be ha to lá sa el len vé de ni kell.

8. Épü let be te le pí tett gáz be ren de zé sek he lyi sé ge i re vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek

8.1. Az ég he tõ gáz nyo má sá nak sza bá lyo zá sá ra szol gá ló
be ren de zé sek hely isé ge it el vá lasz tó fal ba csak ön mû kö dõ en
zá ró dó vagy biz ton sá gi zár ral el lá tott ajtó épít he tõ be.

8.2. Ég he tõ gáz be ren de zé sé nek he lyi sé ge mel let ti, fe -
let ti vagy alat ti he lyi sé gek csak ak kor szol gál hat nak tar tós
ott-tar tóz ko dás ra, ha a gáz be ren de zés he lyi sé ge gáz tö mö -
ren el van vá laszt va.

8.3. Ég he tõ gáz be ren de zé se he lyi sé ge i nek ve szély
ese tén gyor san el hagy ha tó ak nak kell len ni ük.

9. A te le pí tett fo lya mat ve zér lõ ál lo má sok

Az ál lan dó, vagy tar tó san te le pí tett fo lya mat ve zér lõ ál -
lo mást le he tõ leg úgy kell ki ala kí ta ni, hogy még gáz öm lés -
sel járó üzem za var ese tén is fenn ma rad jon a szük sé ges
mû kö dõ ké pes sé ge.

10. Épí té sze ti kö ve tel mé nyek

10.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
10.1.1. Tér szint fö löt ti nyo más sza bá lyo zó pa do za ta a

kör nye zõ ta laj szint nél leg alább 15 cm-rel ma ga sab ban le -
gyen.

10.1.2. A nyo más sza bá lyo zó ál lo más pa do za ta szik rát
nem oko zó anya gú le gyen.

10.1.3. A csõ ve ze té kek fal-, pad ló- és fö dém át tö ré sek -
nél ne kap cso lód ja nak me re ven az épü let szer ke zet hez.

10.1.4. 0,9-nél na gyobb re la tív sû rû sé gû gáz nyo má sá -
nak sza bá lyo zá sá ra csak tér szint fö löt ti nyo más sza bá lyo zó 
ál lo más lé te sít he tõ.

10.2. Kü lön ál ló épü let
10.2.1. Az épü let a kü lön jog sza bály* sze rin ti I., vagy

II. tûz ál ló sá gi fo ko za tú le gyen.
10.2.2. Az épü let nek az a kü lön jog sza bály* sze rin ti

ha sa dó-nyí ló fe lü le te le gyen.

* Tûz vé de lem és a pol gá ri vé de lem mû sza ki kö ve tel mé nye i nek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 2/2002. (I. 23.) BM ren de let.
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10.2.3. Az épü let bel ma gas sá ga leg alább 2,60 m le gyen.
10.2.4. Az épü let nek leg alább 0,8 × 1,85 m mé re tû, ki -

fe lé nyí ló aj ta ja le gyen. A 25 m2-nél na gyobb alap te rü le tû
épü let nek kü lön vész ki já ra ta le gyen.

10.3. Le mez szek ré nyes ki vi tel
A le mez szek rény meg fe le lõ szi lárd sá gú be ton alap hoz

le gyen erõ sít ve.

10.4. Sza bad té ri és fél sza bad té ri ki ala kí tás
10.4.1. Sza bad té ri és fél sza bad té ri ki ala kí tá sú nyo más -

sza bá lyo zó ál lo más ak kor lé te sít he tõ, ha a gé pé sze ti be -
ren de zé sei erre al kal ma sak.

10.4.2. A gé pé sze ti be ren de zé se ket meg tá masz tó szer ke -
ze te ket meg fe le lõ szi lárd sá gú be ton lap ra kell fel he lyez ni.

10.4.3. A föld fe lett el he lye zett be ren de zé se ket a me -
cha ni kai sé rü lé sek el len vé de ni kell.

10.5. Ak nás, il let ve föld alat ti nyo más sza bá lyo zó ál lo más
10.5.1. Ak nás ki vi te lû nyo más sza bá lyo zó ál lo más ban a

sze rel vé nyek hez tör té nõ hoz zá fé rés hez, az ak ná ban tör té nõ
köz le ke dés hez meg fe le lõ nagy sá gú he lyet kell biz to sí ta ni.

10.5.2. Föld alat ti nyo más sza bá lyo zó ál lo más ke ze lõ
be ren de zé sei a fel szín rõl ke zel he tõ ek kell, hogy le gye nek.

10.5.3. Az akna pa do za ta vagy az erre a cél ra ki ala kí -
tott ke ze lõ pó di um az akna pe re mé tõl mér ve leg fel jebb
1,5 m mé lyen le het.

10.5.4. A nyo más sza bá lyo zó ál lo mást záró fe dél lel kell 
le zár ni.

10.5.5. A csa pa dék víz és a ta laj víz be ju tá sát ki kell zár ni.
10.5.6. A nyo más sza bá lyo zó ál lo más ki szel lõ zé sét

szel lõ zõ nyí lás ki ala kí tá sá val kell biz to sí ta ni.

10.6. Föld be süllyesz tett nyo más sza bá lyo zó ál lo más
10.6.1. A nyo más sza bá lyo zó ál lo más sze rel vé nye i nek

üzem köz be ni, tér szint fölé tör té nõ ki emel he tõ sé gét biz to -
sí ta ni kell.

10.6.2. Gon dos kod ni kell a be ren de zé sek víz el ön tés el -
le ni vé del mé rõl.

10.6.3. A nyo más sza bá lyo zó ál lo más a kül sõ me cha ni -
kai igény be vé tel nek el len ál ló le gyen.

11. Épü let gé pé sze ti kö ve tel mé nyek

11.1. Szük ség ese tén a nyo más sza bá lyo zó ál lo mást fû -
te ni kell.

Ak nás ki vi te lû nyo más sza bá lyo zó ál lo má son csak a
hõn tar tást igény lõ gé pé sze ti be ren de zé se ket köz vet le nül
me le gí tõ fû tõ ele me ket le het be épí te ni.

11.2. A fû tõ be ren de zés fe lü le ti hõ mér sék le te leg fel -
jebb 573 K le het.

11.3. Gáz tü ze lé sû fû tõ be ren de zés ként csak zárt égés te -
rû és a nyo más sza bá lyo zó ál lo más bel sõ te ré tõl gáz tö mö -
ren el vá lasz tott fû tõ be ren de zést le het al kal maz ni.

Ak nás ki vi te lû nyo más sza bá lyo zó ál lo má son gáz tü ze -
lé sû fû tõ be ren de zés nem al kal maz ha tó.

12. Gé pé sze ti kö ve tel mé nyek

12.1. Üzem sze rû en mû kö dés be lépõ be ren de zé sek
12.1.1. Gon dos kod ni kell az üzem sze rû en mû kö dés be

lépõ be ren de zé sek jó meg kö ze lít he tõ sé gé rõl és biz tos mû -
kö dõ ké pes sé gé rõl.

12.1.2. A víz te le ní tõ be ren de zé sek le fa gyá sát meg kell
aka dá lyoz ni.

12.2. A be ren de zé sek tö mör sé ge
12.2.1. A be ren de zé sek nek, be le ért ve a csõ össze kö té -

se ket is, a meg fe le lõ üze mi vi szo nyok kö zött vár ha tó me -
cha ni kai, ve gyi és hõ igény be vé te lek mel lett mû sza ki lag
tö mí tett nek kell len ni ük.

12.2.2. A 12.2.1. pont nem vo nat ko zik az üzem sze rû
gáz ki bo csá tá si he lyek re.

12.3. Be ren de zé sek és sze rel vé nyek
12.3.1. A nyo más sza bá lyo zó ál lo má son leg alább a kö -

vet ke zõ gé pé sze ti be ren de zé sek és sze rel vé nyek le gye nek
a gáz áram lá si irá nya sze rin ti sor rend ben: el zá ró sze rel -
vény, szû rõ, biz ton sá gi gyors zár, nyo más sza bá lyo zó, el zá -
ró sze rel vény.

A nyo más sza bá lyo zó utá ni csõ ve ze ték hez a le fú va tan -
dó mennyi ség figye lembe véte lével mé re te zett biz ton sá gi
le fú va tó sze lep, kézi le fú va tó ve ze ték és nyo más re giszt rá -
ló mû szer csat la koz zon.

A nyo más sza bá lyo zó ál lo má son a biz ton sá gos és gaz -
da sá gos üze mel te tés hez szük sé ges mennyi sé gû és mi nõ sé -
gû sze rel vényt, mé rõ esz közt és kézi le fú va tó ve ze té ket is
fel kell sze rel ni.

12.3.2. A nyo más sza bá lyo zó ál lo más gázt tar tal ma zó
rész egy sé gei gáz zal érint ke zõ bel sõ fe lü le té nek a gáz ve -
gyi ha tá sa i val szem ben, kül sõ fe lü le té nek a me cha ni kai,
ve gyi és hõ ha tá sok kal, to váb bá a kor ró zi ó val szem ben el -
len ál ló nak kell len nie.

12.3.3. Az el zá ró sze rel vé nyek olyan ki ala kí tá sú ak le -
gye nek, hogy egy ér tel mû en meg kü lön böz tet he tõ le gyen
nyi tott vagy zárt hely ze tük, vagy a nyi tott vagy zárt hely -
ze tet táb lá val kell je lez ni.

12.3.4. A szû rõ be épí tett hely ze té ben le gyen tisz tít ha tó.

13. Gáz mé rõk be épí té si kö ve tel mé nyei
A gáz el osz tó ve ze ték üze mel te té sé ben (a fo gyasz tók

biz ton sá gos gáz el lá tá sá ban) a mé rõ esz kö zök hi bá ja fenn -
aka dást nem okoz hat.

14. Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá la tok

14.1. Nyo más pró ba
Üzem be he lye zés elõtt a nyo más sza bá lyo zó ál lo más be -

ren de zé seit és sze rel vé nye it nyo más pró bá val el len õriz ni
kell.

15. Üzem be he lye zés

15.1. A be ren de zést a gyár tó mû vi elõ írások sze rint kell 
üzem be he lyez ni.

15.2. Csak a lé te sí té si en ge dély nek meg fe le lõ, tisz ta
gáz nyo más-sza bá lyo zó ál lo más he lyez he tõ üzem be.

15.3. Az üzem be he lye zés so rán be sza bá lyo zá si adat la -
pon kell rög zí te ni a nyo más sza bá lyo zó ál lo más mû kö dé sét 
jel lem zõ va la mennyi mû sza ki-biz ton sá gi jel lem zõt.

16. Tûz vé de lem

16.1. Gáz be ren de zést csak ak kor sza bad üzem be he lyez -
ni, ha nem ég he tõ vagy ne he zen ég he tõ anyag ból ké szült.
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16.2. A gáz be ren de zé sek épü le té nek tüze a be ren de zé -
sek ve szé lyes mér té kû tûz ter he lé sét nem okoz hat ja.

16.3. Az ég he tõ gáz lé te sít mé nye it nem ég he tõ vagy
ne he zen ég he tõ anyag ból le het épí te ni.

16.4. Tûz ese tén a be ren de zé se ket a meg nem en ged he -
tõ túl me le ge dés el len vé de ni kell.

16.5. Nyo más sza bá lyo zót csak olyan mér ték ben sza -
bad me le gí te ni, hogy a meg en ge dett üze mi nyo más túl lé -
pé sé re ne ke rül jön sor. A me le gí tés alatt a nyo mást és a hõ -
mér sék le tet el len õriz ni kell.

X. Fejezet

Munkavédelmi elõ írások

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. Gáz el osz tó ve ze ték épí té sé re, el len õr zé sé re az épí -
tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi,
mû sza ki el len õri te vé keny sé gek gya kor lá sá ra ki adott kü -
lön jog sza bá lyok elõ írásait kell al kal maz ni.

2. A mun ka vál la lók ra vo nat ko zó sza bá lyok

2.1. Csak olyan mun ka vál la ló fog lal koz tat ha tó, aki
egész sé gi leg al kal mas a mun ka vég zés re, és a mun ka vég -
zés hez elõ írt szak ké pe sí tés sel ren del ke zik; a be ren de zé se -
ket és az el já rá so kat, to váb bá a szál lí tott gáz tu laj don sá ga it 
és a ve szé lyek el le ni vé de ke zé si mód sze re ket is me ri.

2.2. A gáz ve szé lyes üzem ré szek ben egy idõ ben fog lal -
koz ta tott mun ka vál la lók szá ma ket tõ nél ke ve sebb nem le het.

2.3. A mun ka fo lya ma tok ban részt ve võ sze mély zet
szá mát és szak kép zett sé gét üze mi uta sí tás ban kell meg ha -
tá roz ni.

3. Üze mi uta sí tá sok

3.1. A mun ka adó nak üze mi (tech no ló gi ai, mû ve le ti,
ke ze lé si) uta sí tá so kat kell ké szí te nie. Az üze mi uta sí tá so -
kat a mun ka vál la lók kal meg kell is mer tet ni. Az üze mi uta -
sí tá sok nak a mun ka he lyen min dig ren del ke zés re kell áll -
niuk, vagy alá írás el le né ben ki kell adni azo kat az érin tett
mun ka vál la lók nak.

3.2. A mun ka vál la lók nak az üze mi uta sí tást be kell tar -
ta ni uk.

3.3. Üze mi uta sí tást kell ké szí te ni az üze mel te tés re, és
ezen kí vül:

– az üzem be he lye zés re és az üze men kí vül he lye zés re,
– az üzem za var ese tén kö ve ten dõ el já rás ra és az üzem -

za var el há rí tá sá ra,
– az egy más sal ve szé lyes re ak ci ó ba lépõ anya gok ke -

ze lé sé re,
– a tö mör ség el len õr zé sé re, fe lül vizs gá la tá ra és a szük -

sé ges kar ban tar tá si mun kák ra, ezek gya ko ri sá gá ra,
– az el sõ se gély nyúj tás ra.

4. Ok ta tás, kép zés

4.1. A mun ka vál la lót fog lal koz ta tá sá nak meg kez dé se
elõtt, majd rend sze res idõ kö zön ként, de éven ként leg alább 
egy al ka lom mal, szó ban ki kell ok tat ni:

– a mun ka he lyé re vo nat ko zó üze mi uta sí tá sok ból,
– a be ren de zé sek ke ze lé se so rán fel lé põ kü lö nös ve szé -

lyek re,
– a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek re, és
– a bal ese tek és üzem za va rok so rán te en dõ in téz ke dé -

sek re.

4.2. Az ok ta tá sok tar tal mát és idõ pont ját írás ban kell
meg ha tá roz ni. Az ok ta tás meg tör tén tét a mun ka vál la ló nak 
az alá írá sá val kell iga zol nia.

5. Egyé ni vé dõ esz kö zök

5.1. Biz to sí ta ni kell, hogy a mun ka vál la ló al kal mas le -
gyen a mun ka vég zés hez szük sé ges vé dõ fel sze re lé sek vi -
se lé sé re.

5.2. A mun ka vál la lót csak ak kor sza bad lég zés vé dõ ké -
szü lék hasz ná la tá val járó mun ká val meg bíz ni, ha an nak
hasz ná la tát is me ri és egész sé gi ál la po ta al kal mas sá te szi a
meg nö ve ke dett fi zi kai ter he lés el vi se lé sé re.

5.3. A ren del ke zé sé re bo csá tott vé dõ fel sze re lé se ket
min den ki kö te les hasz nál ni.

6. A be ren de zé sek üze mel te té se

6.1. A mun ka adó kö te les a be ren de zé sek üze mé hez
szük sé ges biz ton sá gi fel té te le ket meg ha tá roz ni.

6.2. A be ren de zé se ket sza bály sze rû en, az üze mi uta sí -
tá sok nak meg fele lõen kell üze mel tet ni és fel ügyel ni.

6.3. A be ren de zé se ket meg fe le lõ mû sza ki-biz ton sá gi
ál la pot ban kell tar ta ni.

6.4. A kar ban tar tá so kat és a fe lül vizs gá la to kat ha tár -
idõ ben el kell vé gez ni, a meg fe le lõ ál la po tot ha la dék ta la -
nul hely re kell ál lí ta ni.

7. Üzem za var el há rí tá si sza bály zat

7.1. Üzem za var el há rí tá si sza bály za tot kell ké szí te ni,
azt nap ra ké szen kell tar ta ni és a mun ka vál la lók kal meg
kell is mer tet ni.

7.2. A ri asz tá si és ve szély el há rí tá si ter vet leg alább a
mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ben meg ha tá ro zott gya ko ri -
ság gal gya ko rol tat ni kell. En nek meg tör tén té rõl és ered -
mé nyé rõl írá sos fel jegy zést kell ké szí te ni.

8. Gáz szi vár gás, gáz ki fú vás, gáz öm lés

8.1. A be ren de zé se ket úgy kell üze mel tet ni, hogy az
üzem sze rû gáz ki bo csá tás a le he tõ leg ki sebb mér té kû le -
gyen.

8.2. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy az üzem sze rû en ki -
bo csá tott gáz ne okoz zon ve szélyt vagy ve szély te le nül el
le gyen ve zet ve. Ha ez nem le het sé ges, ki egé szí tõ biz ton sá -
gi in téz ke dé se ket kell ten ni.
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8.3. A túl nyo más  miatti gáz le fú vást le he tõ leg meg kell
elõz ni. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a biz ton sá gi be ren de -
zés bõl ki fú vó gáz ne okoz zon ve szélyt.

8.4. Az üzem za var  miatt ki áram ló gáz ál tal oko zott tûz, 
rob ba nás vagy egész ség ká ro so dás ve szé lyét a le he tõ leg -
ki sebb mér té kû re kell kor lá toz ni.

9. Jár mû vek a rob ba nás ve szé lyes tér ség ben

9.1. Rob ba nás ve szé lyes tér ség ben csak rob ba nás biz -
tos jár mû köz le ked het.

9.2. A 9.1. pont tól el té rõ en nem rob ba nás biz tos jár mû
is köz le ked het rob ba nás ve szé lyes tér ség ben, ha erre az
eset re kü lön biz to sít ják, hogy ve szé lyes rob ba nó ké pes
elegy nem kép zõd het.

10. Kü lön le ges mun ka vég zés

10.1. Azon mun kák, ame lye ket a 3. pont sze rin ti üze mi
uta sí tá sok nem sza bá lyoz nak, kü lön le ges mun ká nak mi -
nõ sül nek. Kü lön le ges mun kát csak az elosz tói en ge dé lyes
ki ok ta tá sa sze rint sza bad vé gez ni. A be tar tan dó vé dõ in téz -
ke dé se ket meg kell ha tá roz ni.

10.2. A be ren de zé sek bõl való le ürí té se ese tén az ég he -
tõ gázt inert gáz zal kell ki szo rí ta ni. Le ve gõ vel való ki szo -
rí tás csak az elosz tói en ge dé lyes ál tal ho zott kü lön le ges in -
téz ke dé sek be tar tá sá val al kal maz ha tó.

10.3. He gesz tést vagy más nyílt láng gal járó mun ka -
vég zést, amely nél a gáz ki áram lá sá ra szá mí ta ni le het, csak
az elosz tói en ge dé lyes elõ ze tes írás be li en ge dé lyé vel sza -
bad meg kez de ni. Az uta sí tás ban a biz ton sá gi in téz ke dé se -
ket meg kell ha tá roz ni. A mun ka vál la ló az üze mel te tõ
elosz tói en ge dé lyes írás be li en ge dé lye nél kül nem kezd he -
ti meg a mun kát.

10.4. Ha ég he tõ gáz be ren de zé sén vég zen dõ mun ká nál
szá mí ta ni le het a gáz ki áram lá sá ra, az elosz tói en ge dé lyes
kö te les a mun ka vég zés idõ tar ta má ra a rob ba nás ve szé lyes
tér ség ha tá rát ki je löl ni.

10.5. A be ren de zés je ge se dé sét csak olyan mér ték ben
sza bad me le gí tés sel meg elõz ni, amely nem okoz za a be ren -
de zés ve szé lyes fel me le ge dé sét vagy a gáz meg gyul la dá sát.

A gazdasági és közlekedési miniszter
81/2005. (X. 11.) GKM

rendelete

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól  szóló

28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott
1990. évi LXXXVII. tör vény 7.  §-ában ka pott felhatal -
mazás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti
 személyszállítás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
(2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hely jegy díja a me net dí jon fe lül 130 Ft.
(3) Az in ter city (IC) vo nat pót jegy díja 390 Ft, amely a

hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö te le zõ helybiz -
tosítással köz le ke dõ in ter city (IC) vo na tok ra a pótjegy -
váltással együtt hely jegy vál tá sa is kö te le zõ.

(4) Az in ter city ra pid (ICR) vo nat pót jegy díja 520 Ft,
amely a hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö te le zõ
hely biz to sí tás sal köz le ke dõ in ter city ra pid (ICR) vona -
tokra a pót jegy vál tás sal együtt hely jegy vál tá sa is köte -
lezõ.”

2.  §

Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A ko csi osz tály kü lön bö zet össze ge meg egye zik az

elsõ és a má so dik ko csi osz tály díja kö zöt ti kü lön bö zet tel. A
me net tér ti uta zás ra  szóló me net jegy ára leg fel jebb az azo nos 
vi szony lat ra vo nat ko zó, egy útra  szóló me net jegy árá nak
két sze re se.”

3.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2005. ok tó ber 15-én lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a bel föl di köz for gal mú me net rend
sze rin ti vas úti sze mély szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 
28/1996. (XII. 20.) KHVM ren de let 10.  §-ának (4) és
(5) be kez dé se, va la mint a bel föl di köz for gal mú me net rend 
sze rin ti vas úti sze mély szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 
28/1996. (XII. 20.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról ren del -
ke zõ 142/2004. (XII. 20.) GKM ren de let 1.  §-a, 2.  §-ának
(2) és (3) be kez dé se, va la mint 1–3. szá mú mel lék le te.

(2) A ke let bé lyeg zés nél kül elõ vé tel ben vál tott menet -
jegyeket 2005. ok tó ber 15-tõl csak a régi és az új ár kö zöt ti
díj kü lön bö zet meg fi ze té se után ér vé nye sí ti a vas út. A fel -
hasz ná lat lan me net je gye ket azon ban a szol gál ta tó ke ze lé si
költ ség fel szá mí tá sa nél kül 2006. ja nu ár 15-ig vissza váltja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt elõ vé tel ben meg ha tá -
ro zott nap ra vál tott, egy útra  szóló me net je gyek az ér vé -
nyes sé gi ide jü kön be lül, de leg ké sõbb 2005. de cem -
ber 15-ig, me net tér ti útra  szóló me net je gyek az ér vé nyes -
sé gi ide jü kön be lül, de leg ké sõbb 2006. ja nu ár 15-ig hasz -
nál ha tók fel uta zás ra.

Di ós sy Gá bor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

po li ti kai államtitkár
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1. számú melléklet a 81/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 28/1996. (XII. 20.) KHVM ren de let hez]

1. Egy útra  szóló menetdíjak

Km

Tel jes árú me net dí jak 50%-os mér sék lé sû me net dí jak 67,5%-os mér sék lé sû me net dí jak 90%-os mér sék lé sû me net dí jak

Bár mely vo nat Bár mely vo nat Bár mely vo nat Bár mely vo nat

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban ko csi osz tály ban

fo rint ban fo rint ban fo rint ban fo rint ban

10 100 150 50 75 33 50 10 15

20 182 273 91 137 59 89 18 27

30 264 396 132 198 86 129 26 39

40 346 519 173 260 112 168 35 53

50 430 645 215 323 140 210 43 65

60 544 816 272 408 177 266 54 81

70 658 987 329 494 214 321 66 99

80 774 1 161 387 581 252 378 77 116

90 890 1 335 445 668 289 434 89 134

100 1 004 1 506 502 753 326 489 100 150

120 1 212 1 818 606 909 394 591 121 182

140 1 420 2 130 710 1 065 462 693 142 213

160 1 624 2 436 812 1 218 528 792 162 243

180 1 828 2 742 914 1 371 594 891 183 275

200 2 030 3 045 1 015 1 523 660 990 203 305

220 2 200 3 300 1 100 1 650 715 1 073 220 330

240 2 360 3 540 1 180 1 770 767 1 151 236 354

260 2 510 3 765 1 255 1 883 816 1 224 251 377

280 2 670 4 005 1 335 2 003 868 1 302 267 401

300 2 810 4 215 1 405 2 108 913 1 370 281 422

350 3 050 4 575 1 525 2 288 991 1 487 305 458

400 3 300 4 950 1 650 2 475 1 073 1 610 330 495

450 3 500 5 250 1 750 2 625 1 138 1 707 350 525

500 3 700 5 550 1 850 2 775 1 203 1 805 370 555

500 fe lett 3 900 5 850 1 950 2 925 1 268 1 902 390 585
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2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

Éves bér let jegy ára Havi bér let jegy ára

2. 1. 2. 1.

ko csi osz tály ban, fo rint ban

a) A MÁV vo na la i ra
  – össz vo na las 990 000 1 485 000 99 000 148 500

  – cso por tos (ra y on) 790 000 1 185 000 79 000 118 500

  – vo nal bér let
  200 km-es tá vol ság ra 690 000 1 035 000 69 000 103 500

b) A GYSEV vo na la in 550 000 825 000 55 000 82 500

3. A munkába járásra szolgáló bérletek ára1

a) Ha vi jegy, Ft

Km

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tály ban Bár mely vo nat 1. ko csi osz tály ban

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

fi ze ti fi ze ti

fo rint ban fo rint ban

 10 615 3 785 4 400 925 5 675 6 600

 20 1 120 6 880 8 000 1 680 10 320 12 000

 30 1 640 10 060 11 700 2 455 15 095 17 550

 40 2 140 13 160 15 300 3 215 19 735 22 950

 50 2 660 16 340 19 000 3 990 24 510 28 500

 60 3 375 20 725 24 100 5 060 31 090 36 150

 70 4 090 25 110 29 200 6 130 37 670 43 800

 80 4 705 28 895 33 600 7 055 43 345 50 400

 90 5 305 32 595 37 900 7 960 48 890 56 850

100 5 880 36 120 42 000 8 820 54 180 63 000

1 A mun ká ba já rás ra szol gá ló bér le tek nél a mun kál ta tó ál tal fi ze ten dõ költ ség té rí tés rõl a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költ ség té rí tés rõl  szóló
78/1993. (V. 12.) Korm. ren de let in téz ke dik.

b) Fél ha vi jegy, Ft

Km

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tály ban Bár mely vo nat 1. ko csi osz tály ban

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

dol go zó mun kál ta tó
díj sza bá si ár

fi ze ti fi ze ti

fo rint ban fo rint ban

 10 310 1 890 2 200 460 2 840 3 300

 20 560 3 440 4 000 840 5 160 6 000

 30 820 5 030 5 850 1 230 7 545 8 775

 40 1 070 6 580 7 650 1 605 9 870 11 475

 50 1 330 8 170 9 500 1 995 12 255 14 250

 60 1 685 10 365 12 050 2 530 15 545 18 075

 70 2 045 12 555 14 600 3 065 18 835 21 900

 80 2 350 14 450 16 800 3 530 21 670 25 200

 90 2 655 16 295 18 950 3 980 24 445 28 425

100 2 940 18 060 21 000 4 410 27 090 31 500
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4. A diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók
és hallgatók kedvezményes havijegyének ára

Km

Bár mely vo nat

2. 1.

ko csi osz tály ban

fo rint ban

 10 440 660

 20 810 1 215

 30 1 170 1 755

 40 1 530 2 295

 50 1 900 2 850

 60 2 410 3 615

 70 2 920 4 380

 80 3 430 5 145

 90 3 920 5 880

100 4 360 6 540

120 5 240 7 860

140 6 110 9 165

160 6 980 10 470

180 7 850 11 775

200 8 730 13 095

220 9 600 14 400

240 10 400 15 600

260 11 100 16 650

280 11 800 17 700

300 12 500 18 750

350 13 500 20 250

400 14 500 21 750

450 15 500 23 250

500 16 500 24 750

500 fe lett 17 500 26 250

2. számú melléklet
a 81/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

[2. számú melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

Az útipoggyász viteldíja

Km Poggyász da ra bon ként fo rint ban

 10 238

 20 238

Km Poggyász da ra bon ként fo rint ban

 30 238

 40 238

 50 238

 60 300

 70 364

 80 426

 90 490

100 552

120 666

140 782

160 894

180 1 006

200 1 118

220 1 210

240 1 298

260 1 382

280 1 470

300 1 546

350 1 678

400 1 816

450 1 926

500 2 036

500 fe lett 2 146

3. számú melléklet
a 81/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

[3. számú melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

Élõ állatok szállításának díja és a kerékpár
viteldíja

a) Egy útra  szóló

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

Km fo rint ban

10 108

20 108

30 108

40 108

50 108
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Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

Km fo rint ban

60 136

70 165

80 194

90 223

100 251

120 303

140 355

160 406

180 457

200 508

220 550

240 590

260 628

280 668

300 703

350 763

400 825

450 875

500 925

500 fe lett 975

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

b) Ha vi jegy

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

km fo rint ban

 10  4 968

 20  4 968

 30  4 968

 40  4 968

 50  4 968

 60  6 256

 70  7 590

 80  8 924

 90 10 258

100 11 546

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

A gazdasági és közlekedési miniszter
82/2005. (X. 11.) GKM

rendelete

a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási

intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól  szóló

39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör -
vény 7.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bel föl di hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti au tó -
busz-köz le ke dés, va la mint a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
ál tal ren delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok leg ma ga sabb dí -
ja i ról  szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM ren de let 1–3. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 1–3. szá mú mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let 2005. ok tó ber 15-én lép ha tály ba, egy -
idejûleg a bel föl di hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti
au tó busz-köz le ke dés, va la mint a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mé nyek ál tal ren delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok leg -
ma ga sabb dí ja i ról  szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM ren -
delet mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 141/2004. (XII. 20.) GKM
ren de let 3.  §-a és 1–3. szá mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

Dióssy Gábor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

po li ti kai államtitkár

1. számú melléklet
a 82/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet
a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

A menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbusszal
végzett személyszállításért járó menetdíj

1. Egy útra  szóló je gyek ára (fo rint ban)

Km
a)

Tel jes áru
me net jegy

b)
50%-os

kedvez ményû
jegy

c)
67,5%-os

kedvez ményû
jegy

d)
90%-os

kedvez ményû
jegy

0–5 102 51 33 10

5,1–10 140 70 46 14

10,1–15 191 96 62 19

15,1–20 254 127 83 25

20,1–25 318 159 103 32
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Km
a)

Tel jes áru
me net jegy

b)
50%-os

kedvez ményû
jegy

c)
67,5%-os

kedvez ményû
jegy

d)
90%-os

kedvez ményû
jegy

25,1–30 381 191 124 38

30,1–35 445 223 145 45

35,1–40 508 254 165 51

40,1–45 572 286 186 57

45,1–50 635 318 206 64

50,1–55 699 350 227 70

55,1–60 762 381 248 76

60,1–65 826 413 268 83

65,1–70 889 445 289 89

70,1–75 953 477 310 95

75,1–80 1 020 510 332 102

80,1–85 1 080 540 351 108

85,1–90 1 140 570 371 114

90,1–95 1 210 605 393 121

95,1–100 1 270 635 413 127

100,1–110 1 400 700 455 140

110,1–120 1 520 760 494 152

120,1–130 1 650 825 536 165

130,1–140 1 780 890 579 178

140,1–150 1 910 955 621 191

150,1–160 2 030 1 020 660 203

160,1–170 2 160 1 080 702 216

170,1–180 2 290 1 150 744 229

180,1–190 2 410 1 210 783 241

190,1–200 2 540 1 270 826 254

200,1–210 2 670 1 340 868 267

210,1–220 2 790 1 400 907 279

220,1–230 2 920 1 460 949 292

230,1–240 3 050 1 530 991 305

240,1–250 3 180 1 590 1 030 318

250,1–260 3 300 1 650 1 070 330

260,1–270 3 430 1 720 1 110 343

270,1–280 3 560 1 780 1 160 356

280,1–290 3 680 1 840 1 200 368

290,1–300 3 810 1 910 1 240 381

300,1–310 3 940 1 970 1 280 394

310,1–320 4 070 2 040 1 320 407

320,1–330 4 190 2 100 1 360 419

330,1–340 4 320 2 160 1 400 432

340,1–350 4 450 2 230 1 450 445

350,1–360 4 570 2 290 1 490 457

360,1–370 4 700 2 350 1 530 470

370,1–380 4 830 2 420 1 570 483

380,1–390 4 950 2 480 1 610 495

390,1–400 5 080 2 540 1 650 508

2. Mun ká ba já rást szol gá ló bér le tek ára (fo rint ban)1

a) Ha vi bér let

Km
Mun ka vál la ló Mun kál ta tó

Díj sza bá si ár
ál tal fi ze ten dõ

0–5 832 3 328 4 160

5,1–10 1 188 4 752 5 940

10,1–15 1 666 6 664 8 330

15,1–20 2 220 8 880 11 100

20,1–25 2 780 11 120 13 900

25,1–30 3 340 13 360 16 700

30,1–35 3 880 15 520 19 400

35,1–40 4 440 17 760 22 200

40,1–45 5 000 20 000 25 000

45,1–50 5 560 22 240 27 800

50,1–55 6 100 24 400 30 500

55,1–60 6 660 26 640 33 300

60,1–65 7 220 28 880 36 100

65,1–70 7 780 31 120 38 900

70,1–75 8 320 33 280 41 600

75,1–80 8 880 35 520 44 400

80,1–85 9 440 37 760 47 200

85,1–90 10 000 40 000 50 000

90,1–95 10 540 42 160 52 700

95,1–100 11 100 44 400 55 500

100,1–110 12 220 48 880 61 100

110,1–120 13 200 52 800 66 000

120,1–130 14 140 56 560 70 700

130,1–140 15 080 60 320 75 400

140,1–150 15 980 63 920 79 900

1 A mun ká ba já rás ra szol gá ló bér le tek nél a mun kál ta tó ál tal fi ze ten dõ
költ ség té rí tés rõl a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költ ség té rí tés rõl
 szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. ren de let in téz ke dik.

b) Fél ha vi bér let

Km
Mun ka vál la ló Mun kál ta tó

Díj sza bá si ár
ál tal fi ze ten dõ

0–5 416 1 664 2 080

5,1–10 594 2 376 2 970

10,1–15 833 3 332 4 165

15,1–20 1 110 4 440 5 550

20,1–25 1 390 5 560 6 950

25,1–30 1 670 6 680 8 350

30,1–35 1 940 7 760 9 700

35,1–40 2 220 8 880 11 100

40,1–45 2 500 10 000 12 500

45,1–50 2 780 11 120 13 900
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Km
Mun ka vál la ló Mun kál ta tó

Díj sza bá si ár
ál tal fi ze ten dõ

50,1–55 3 050 12 200 15 250

55,1–60 3 330 13 320 16 650

60,1–65 3 610 14 440 18 050

65,1–70 3 890 15 560 19 450

70,1–75 4 160 16 640 20 800

75,1–80 4 440 17 760 22 200

80,1–85 4 720 18 880 23 600

85,1–90 5 000 20 000 25 000

90,1–95 5 270 21 080 26 350

95,1–100 5 550 22 200 27 750

100,1–110 6 110 24 440 30 550

110,1–120 6 600 26 400 33 000

120,1–130 7 070 28 280 35 350

130,1–140 7 540 30 160 37 700

140,1–150 7 990 31 960 39 950

3. A ta nu lók is ko lá ba já rá sá ra szol gá ló ked vez mé nyes
havi bér le te i nek ára2

Km Ft

0–5  587

5,1–10  843

10,1–15 1 180

15,1–20 1 580

20,1–25 1 950

25,1–30 2 300

30,1–35 2 660

35,1–40 2 980

40,1–45 3 280

45,1–50 3 580

50,1–55 3 830

55,1–60 4 070

60,1–65 4 300

65,1–70 4 610

70,1–75 4 940

75,1–80 5 270

80,1–85 5 590

85,1–90 5 920

90,1–95 6 250

95,1–100 6 580

100,1–110 7 240

110,1–120 7 840

120,1–130 8 440

130,1–140 9 030

140,1–150 9 600

2 A fél ha vi ta nu ló bér let ára a ha vi bér let árá nak fele.

4. A fel mu ta tó ra ér vé nyes bér le tek ára (fo rint ban)

a) or szá gos
– éves
– havi

889 000 
88 900 

b) ke le ti vagy nyu ga ti
 országrészre  szóló
– éves
– havi

711 000 
71 100 

c) me gyei
– éves
– havi

610 000 
61 000 

5. A fel mu ta tó ra ér vé nyes vi szony la ti ér vé nyes sé gû
bér le tek ára (fo rint ban)

Km Havi Éves

0–5 5 530 55 300

5,1–10 8 190 81 900

10,1–15 11 400 114 000

15,1–20 15 200 152 000

20,1–25 19 100 191 000

25,1–30 22 900 229 000

30,1–35 26 700 267 000

35,1–40 30 500 305 000

40,1–45 34 300 343 000

45,1–50 38 100 381 000

50,1–55 41 900 419 000

55,1–60 45 700 457 000

60,1–65 49 500 495 000

65,1–70 53 400 534 000

70,1–75 57 200 572 000

75,1–80 61 000 610 000

80,1–85 64 800 648 000

85,1–90 68 600 686 000

90,1–95 72 400 724 000

95,1–100 76 200 762 000

100,1– 83 800 838 000

2. számú melléklet
a 82/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

[2. számú melléklet
a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

Útipoggyász fuvarozásának díja

Km Ft

1–50 115  

51–100 150  

100 fe lett 205  
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Ku tya szál lí tá sért az úti poggyász fu va ro zá sá ra meg ha tá -
ro zott dí jat kell fi zet ni.

Díj men tes a vak ve ze tõ, moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és 
a rend õrségi ku tya szál lí tá sa.

3. számú melléklet
a 82/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

[3. számú melléklet
a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez]

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt
autóbusz különjáratának díja

1. A dí jak az au tó bu szok ülõ he lye i tõl és kom fort fo ko -
za tá tól füg gõ en a kö vet ke zõk (fo rint ban):

Díj-
cso port

Ülõ hely
(fõ)

Alap
kom fort

Kom fort Ki emelt
kom fort

I. 9–20 fõ Ft/km
Ft/óra
leg cse ké lyebb 
díj (Ft)

165
2 060

10 300

216
2 700

13 500

279
3 490

17 500

II. 21–40 fõ Ft/km
Ft/óra
leg cse ké lyebb 
díj (Ft)

216
2 700

13 500

279
3 490

17 500

330
4 130

20 700

III. 41–54 fõ Ft/km
Ft/óra
leg cse ké lyebb 
díj (Ft)

279
3 490

17 500

330
4 130

20 700

394
4 930

24 700

IV. 55 fõ  felett Ft/km
Ft/óra
leg cse ké lyebb 
díj (Ft)

330
4 130

20 700

394
4 930

24 700

457
5 710

28 600

V. Csuk lós
au tó busz3

Ft/km
Ft/óra
leg cse ké lyebb 
díj (Ft)

419
5 240

26 200

3 Ülõ he lyek szá má tól és kom fort fo ko zat tól füg get le nül.

Az ülõ he lyek szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a 40/2002.
(XII. 28.) GKM ren de let 8. mel lék le te 7.3.1. pont ja sze rin -
ti be so ro lást kell al kal maz ni.

2. a) Az „alap kom fort” fo ko zat ba tar toz nak azon au tó -
bu szok, ame lyek nem fe lel nek meg leg alább a „kom for -
tos” ka te gó ri á ban elõ írt jel lem zõk mind egyi ké nek.

b) A „kom fort” ka te gó ri á ba tar to zó au tó bu szok nak leg -
alább a kö vet ke zõ fel sze relt ség gel kell ren del kez ni ük:

– nap vé dõ ro let ta vagy füg göny az utas ab lak nál,
– mik ro fon és hang erõ sí tõ az au tó busz ve ze tõ vagy

utas kí sé rõ szá má ra (ki vé ve 20 fõ alat ti befogadóképes -
ségû) utas té ri hang szó rók kal,

– az utas tér tõl el kü lö ní tett, kü lön zár ha tó poggyász tér
vagy után fu tó (ki vé ve 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség),

– lég kon di ci o ná lás.

c) A „ki emelt kom fort” ka te gó ri á jú au tó bu szok nak a
„kom for tos” ka te gó ria kö ve tel mé nye in fe lül rendelkez -
niük kell:

– vi de ó val (41 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség ese tén leg -
alább 2 kép er nyõ vel),

– for ró-ital au to ma tá val,

– víz öb lí té ses vagy ké mi ai mû köd te té sû WC-vel,

– az át já ró felé ki moz dít ha tó ülés sel,

– 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség ese tén is mik ro fon nal
és hang erõ sí tõ vel az au tó busz ve ze tõ vagy utas kí sé rõ
 számára utas té ri hang szó rók kal.

A „kom for tos” és a „ki emelt kom for tú” fo ko zat ba ak kor 
so rol ha tó va la mely au tó busz, ha a fo ko zat ra meg ha tá ro -
zott fel té te lek mind egyi ké nek meg fe lel.

3. A díj szá mí tás mód ját az ha tá roz za meg, hogy a kü -
lön já rat idõ tar ta ma leg fel jebb 72 óra, vagy azt meg ha lad ja.

a) A 72 óra vagy en nél rö vi debb idõ tar ta mú kü lön já ra -
tért a dí jat vagy la gos szá mí tás sal úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az au tó busz ülõ hely szá má ra, il let ve tí pu sá ra és kom -
fort fo ko za tá ra ér vé nyes óra-, il let ve ki lo mé ter dí jat meg
kell szo roz ni a díj szá mí tá si idõ vel, ille tõ leg a díj szá mí tá si
tá vol ság gal.

A két ered mény kö zül a ma ga sabb dí jat kell felszámí -
tani. Ha az így szá mí tott díj nem éri el au tó bu szon ként a
leg cse ké lyebb dí jat, úgy meg ál la po dás sze rin ti, de leg fel -
jebb a leg cse ké lyebb díj nak meg fe le lõ a fi ze ten dõ díj. Ha a 
kü lön já ra tot – ugyan azon sze mé lyek bõl álló cso port szál -
lí tá sa cél já ból – egy nap fo lya mán több ször kell ki ál lí ta ni,
a leg cse ké lyebb dí jat a napi szál lí tá sok be fe je zé se után,
egy szer le het fel szá mí ta ni. A díj szá mí tá si idõ: a ga rázs ból
(te lep hely rõl) in du lás tól, a ga rázs ba (te lep hely re) vissza -
ér ke zé sig el telt idõ, az ál ta lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze -
rint egész órá ra ke re kít ve.

A díj szá mí tá si tá vol ság: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du -
lás tól, a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig meg tett
 kilométer, az ál ta lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész
ki lo mé ter re ke re kít ve.

b) A 72 órát meg ha la dó kü lön já ra tok dí ját – az au tó -
busz ülõ hely szá má ra és kom fort fo ko za tá ra fi gye lem mel –
a meg tett tá vol ság alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A díj szá mí tá si tá vol sá got az a) pont ban elõ ír tak sze rint
kell meg ha tá roz ni, ha azon ban au tó bu szon ként és nap tá ri
na pon ként a tel je sít mény nem éri el a 100 km-t, meg egye -
zés sze rin ti, de leg fel jebb 100 km ve he tõ szá mí tás ba. Min -
den meg kez dett 24 óra tel jes nap nak szá mít.

c) A kü lön já rat ál tal meg tett ki lo mé ter-tá vol sá got az
au tó busz me net író ké szü lé ke, an nak hi á nyá ban a ki lo mé -
ter-szám lá ló szer ke ze te ál lá sa alap ján kell meg ál la pí ta ni.
Ha a ki lo mé ter-szám lá ló szer ke zet út köz ben meg hi bá so -
dik, a ki lo mé ter tá vol sá got a min den ko ri leg újabb ki adá sú
út há ló za ti tér kép alap ján kell ki szá mí ta ni.
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4. Ha a szol gál ta tó a meg ren de lés vissza iga zo lá sá ban
sze rep lõ nél ma ga sabb vagy ala cso nyabb ka te gó ri á ba tar -
to zó au tó buszt ál lít ki, mind két eset ben az ala cso nyabb
 kategória sze rin ti dí jat kell fel szá mí ta ni.

5. A dí jak al kal ma zá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá got a
meg ren de lõ kö te les iga zol ni.

6. A kü lön já rat tel je sí té se so rán fel me rü lõ autó pá lya-
 használati, par ko lá si és komp dí jak a meg ren de lõt ter he lik.

A gazdasági és közlekedési miniszter
83/2005. (X. 11.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A ren de let al kal ma zá sá ban
a) ,,jár mû össze épí tés”: a jár mû egye di vagy kis so ro -

zat ban tör té nõ elõ ál lí tá sa, il le tõ leg fõ da ra bok ból, al kat ré -
szek bõl tör té nõ össze sze re lé se, ha a ha zai for ga lom ba he -
lye zés cél já ból lét re ho zott jár mû vek szá ma nem ha lad ja
meg az A. füg ge lék 8. cik ke, a B. füg ge lék 2. cik ke, il le tõ -
leg a C. füg ge lék 9. cik ke ál tal hi vat ko zott ren del ke zé sek -
ben meg ha tá ro zott da rab szá mot, il le tõ leg az A., B. és
C. füg ge lék ha tá lya alá nem tar to zó jár mû ka te gó ri ák ese té -
ben jár mû tí pu son ként éven te leg fel jebb 50 db;

b) ,,egye di vagy kis so ro za tú gyár tás”: a jár mû nek
 vagy a jár mû vek kis so ro za tá nak a 9/A.  §-ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek meg tar tá sá val vég zett össze épí té se,
amennyi ben az al kal ma zott tech no ló gia és a gyár tó ál tal
ké szí tett össze épí té si do ku men tá ció tel jeskörû en biz to sít ja 
a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom -
ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) 
Kö HÉM ren de let ben (a továb biak ban: MR.) fog lalt fel té -
te lek nek meg fe le lõ, azo nos mi nõ sé gû jár mû vek gyár -
tását.”

(2) Az ER. 2.  §-a (8) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ben a jár mû vek kel kap cso la tos fo gal mak ra
– az a)–h) pont ban fog lalt el té rés sel, il le tõ leg ki egé szí té -
sek kel – a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let ben fog lal ta kat kell al -
kal maz ni. An nak meg íté lé se szem pont já ból, hogy a jár mû
sík úton öne re jé bõl mi lyen se bes ség gel ké pes ha lad ni, a
jár mû ter ve zé si se bes sé ge az irány adó. A ren de let al kal -
ma zá sá ban:]

„a) „trak tor”: olyan jár mû-ka te gó ria, amely be a C. Füg -
ge lék 2. cik ké nek j) pont já ban meg ha tá ro zott gépi meg haj -
tá sú, ke re kes vagy lánc tal pas me zõ gaz da sá gi vagy er dé -
sze ti jár mû vek tar toz nak.”

(3) Az ER. 2.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet ke -
zõ ba) és bb) pon tok kal egé szül ki:

[A ren de let ben a jár mû vek kel kap cso la tos fo gal mak ra
– az a)–h) pont ban fog lalt el té rés sel, il le tõ leg ki egé szí té sek -
kel – a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.
An nak meg íté lé se szem pont já ból, hogy a jár mû sík úton ön -
erejébõl mi lyen se bes ség gel ké pes ha lad ni, a jár mû ter ve zé si 
se bes sé ge az irány adó. A ren de let al kal ma zá sá ban:

b) ,,mun ka gép”: a köz úti for ga lom ban idõ sza ko san
részt vevõ olyan ön já ró vagy von ta tott gép, amely nem
szál lí tás vagy von ta tás, ha nem egyéb mun ka vég zés cél já -
ból ké szült,]

„ba) ,,me zõ gaz da sá gi erõ gép”: a ter ve zé si se bes sé ge
alap ján las sú jár mû nek mi nõ sü lõ, vagy a 29.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lalt el já rás al kal ma zá sá val las sú jár mû nek mi -
nõ sí tett ön já ró mun ka gép, amely ki zá ró lag me zõ gaz da sá -
gi, er dé sze ti fel ada tú be ren de zé sek, gé pek von ta tá sá ra,
hor do zá sá ra, to lá sá ra, mû köd te té sé re al kal mas, és nem al -
kal mas köz úti te her szál lí tás ra (ide nem ért ve a sa ját mun -
ka esz kö ze it és adap te re it), va la mint köz úton pót ko csit
nem von tat;

bb) ,,me zõ gaz da sá gi von tat mány”: olyan pót ko csi nak
nem mi nõ sü lõ von ta tott mun ka gép, amely – a mû kö dé sé -
hez szük sé ges esz kö zö ket ide nem ért ve – te her szál lí tás ra
nem al kal mas, és ame lyet a köz úti for ga lom ban me zõ gaz -
da sá gi erõ gép pel, me zõ gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú
jár mû vel von tat nak.”

(4) Az ER. 2.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) A ren de let al kal ma zá sá ban jár mû so ro zat nak kell
te kin te ni az – al váz szá ma i val egye di leg azo no sí tott – azo -
nos jár mû tí pus hoz tar to zó

a) kis so ro za tú gyár tás sal lét re ho zott,
b) ki fu tó so ro zat ba tar to zó, vagy
c) kül föld rõl új ként, meg ha tá ro zott szám ban együt te -

sen be ho zott
jár mû ve ket az zal a fel té tel lel, hogy össze épí té sük, il le tõ -
leg for ga lom ba he lye zé sük en ge dé lye zé sét egy ké rel me zõ
kö zös el já rás ban kez de mé nye zi.”
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2.  §

(1) Az ER. 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont -
tal egé szül ki:

[A tí pus bi zo nyít vány ki adá sa irán ti ké rel met a jár mû vet 
bel föl dön kész ter mék ként ki bo csá tó gyár tó, to váb bá a kül -
föl dön gyár tott jár mû ese tén az a bel föl di for gal ma zó
(a továb biak ban: for gal ma zó) nyújt hat be, amely a jár mû -
tí pus te kin te té ben:]

„e) tel je sí ti a kü lön jog sza bály ban1 a hul la dék ká vált
gép jár mû gyár tó ja szá má ra elõ írt kö te le zett sé ge ket.”

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

„(8) A jár mû egye di be ho za ta la ese tén – díj el le né ben,
ké re lem re – a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let hat hó na pig
ér vé nyes egye di for ga lom ba he lye zé si en ge délyt ad ki. Az
egye di for ga lom ba he lye zé si en ge dély ki adá sa kor el len -
õriz ni kell, hogy a jár mû meg fe lel-e az MR. 5–8.  §-ában,
10.  § (2) be kez dé sé ben, 12.  § (1) be kez dé sé ben, 16.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 17., 21.  §-ában, 30.  § (1), (3)–(12)
és (16)–(20) be kez dé sé ben, 32.  § (2)–(6) és (8) be kez dé sé -
ben, 34., 36/A., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 52., 55., 57.,
59., 61., 63., 65., 69., 71., 75.  §-ában, 81.  § (1) és
(4)–(12) be kez dé sé ben, 93/A. és 93/B.  §-ában fog lal tak -
nak, to váb bá az MR. 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek nek. Az egye di for ga lom -
ba he lye zés en ge dé lye zé se so rán el len õr zen dõ kör nye zet -
vé del mi ren del ke zé sek kö ré rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
együt te sen – kü lön jog sza bály ban el té rõ en ren del kez het.”

3.  §

(1) Az ER. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A jár mû össze épí té se ese tén – a 9/A.  §-ban meg ha -
tá ro zott egye di és kis so ro za tú gyár tás ese tét ki vé ve – a te -
rü le ti köz le ke dé si fel ügye let – díj el le né ben, ké re lem re –
egy nap tá ri évig ér vé nyes össze épí té si en ge délyt ad ki. Az
össze épí té si en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni kell az
1. szá mú mel lék let ben fel so rol tak kö zül az el bí rá lás hoz
szük sé ges, a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra ál tal ve ze tett szak -
ér tõi név jegy zék be a jár mû ter ve zés mû sza ki szak te rü le tén
be jegy zett szak ér tõ ál tal el len jegy zett mû sza ki do ku men -
tá ci ót.”

(2) Az ER. 9.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Jár mû össze épí tés sel tör té nõ lét re ho zá sa ki zá ró lag
az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben en ge dé lyez -
he tõ.

1 A hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. ren -
de let.

a) az egye di vagy kis so ro za tú gyár tás ra a 9/A.  §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint,

b) kü lön le ges – a köz úti áru szál lí tás ra nem al kal mas –
egye di ren del te té sû, 3500 kg meg en ge dett leg na gyobb
össz tö me get meg nem ha la dó las sú jár mû (mun ka gép),

c) leg fel jebb 1500 kg meg en ge dett leg na gyobb össz tö -
me gû fék nél kü li vagy rá fu tó fé kes pót ko csi,

d) a 19/A.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ 
mu ze á lis jel le gû jár mû, to váb bá

e) sport egye sü let vagy iga zolt ver seny zõ tu laj do ná ban
lévõ, ki zá ró lag ver seny zé si cél ra ké szü lõ, a Nem zet kö zi
Au to mo bil Szö vet ség (FIA) sport sza bá lya i nak meg fe le lõ,
„fel ja ví tott tú ra ko csi” és „fel ja ví tott te rep já ró ko csi” osz -
tály ba so rolt gép ko csi, a Ma gyar Nem ze ti Au tó sport Szö -
vet ség Tech ni kai Bi zott sá gá nak szak vé le mé nye alap ján.

(4) Nem kell elõ ze tes ha tó sá gi (össze épí té si) en ge dély a
köz úton sze mély- vagy te her szál lí tást nem vég zõ, pót ko -
csit nem von ta tó las sú jár mû nek és az MR 118.  §-ában em -
lí tett las sú jár mû nek, va la mint a las sú jár mû te her szál lí tást
nem vég zõ pót ko csi já nak az össze épí té sé hez.”

4.  §

Az ER. a kö vet ke zõ cím mel és 9/A.  §-sal egé szül ki:

„Egyedi és kis sorozatú gyártás

9/A.  § (1) Az egye di és kis so ro za tú gyár tás (a továb -
biak ban együtt: kis so ro za tú gyár tás) út ján lét re ho zott jár -
mû vek re az elõ ze tes össze épí té si en ge délyt – díj el le né -
ben, ké re lem re – a KKF adja ki.

(2) Kis so ro za tú gyár tás sal
a) a jár mû tí pus so ro zat gyár tá sá nak elõ ké szí té se ként

(pro to tí pus, „null-szé ria”),
b) a több lép csõs gyár tás be fe je zé se ként tel jes jár mû, il -

le tõ leg
c) a gyár tó ál tal elõ ké szí tett és az össze épí tõ ré szé re át -

adott do ku men tá ció és tech no ló gia al kal ma zá sá val – e cél -
ra ké szült egye di ka rosszé ria (al váz) fel hasz ná lá sá val – ki -
ala kí tott egye di jár mû (ún. „kit-car”)
hoz ha tó lét re.

(3) A (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott jár -
mû vet kis so ro za tú gyár tás sal köz úti jár mû gyár tó te vé -
keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zó és gaz dál ko dó szer -
ve zet hoz hat lét re.

(4) Kis so ro za tú gyár tás ese tén az elõ ze tes össze épí té si
en ge délyt – a 9.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás
al kal ma zá sá val és fel té te lek ese tén, a lét re ho zott jár mû vek 
szá má nak meg fele lõen az össze épí tés en ge dé lye zé sé re kü -
lön jog sza bály ban jár mû ven ként meg ha tá ro zott díj el le né -
ben – a KKF ab ban az eset ben adja ki, ha

a) a gyár tá si do ku men tá ció alap ján va ló szí nû sít he tõ en
a jár mû ki elé gí ti az MR.-ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nye ket, va la mint

b) a gyár tó biz to sít ja a pro to tí pus el ké szült min ta da rab -
ja ese té ben, va la mint a gyár tás meg ha tá ro zott sza ka sza i -
ban a ha tó sá gi el len õr zés fel té te le it.
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(5) A (4) be kez dés a) és b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
vizs gá la tok hoz a KKF a ké rel me zõ költ sé gé re szak ér tõt
ve het igény be.

(6) A kis so ro za tú gyár tás en ge dé lye zé se kor a ren de let
Füg ge lé ke i nek a kis so ro za tú gyár tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se it al kal maz ni kell.

(7) A kis so ro za tú gyár tás sal lét re ho zott jár mû vek re ki -
adott so ro zat össze épí té si en ge dély a ki adá sá tól szá mí tott
egy évig ér vé nyes. Az ér vé nyes so ro zat össze épí té si en ge -
dély so ro zat for ga lom ba he lye zé si en ge dély nek mi nõ sül.”

5.  §

(1) Az ER. 11.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § (1) Ha a for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat
ered mé nye sze rint a jár mû a köz úti for ga lom ban való rész -
vé tel re mû sza ki lag al kal mas nak mi nõ sül, il let ve a 10.  §
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben ki kell adni az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott „Mû sza ki adat la -
pot”, amely tar tal maz za:

a) a jár mû for ga lom ba he lye zé sé hez szük sé ges mû sza -
ki ada to kat,

b) a jár mû köz le ke dés biz ton sá gi meg fe le lõ sé gé nek
iga zo lá sát, va la mint

c) a for gal mi en ge dély ér vé nyes sé gi ide je ként a kö vet -
ke zõ idõ sza kos vizs gá lat ha tár ide jét.

(2) A „Mû sza ki adat lap” a jár mû for ga lom ba he lye zé sé -
hez a for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá la tot kö ve tõ 90 na -
pig hasz nál ha tó fel.”

(2) Az ER. 11.  §-ának (3) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé -
nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az idõ sza kos vizs gá lat ha tár ide jét új jár mû ese tén a 
for ga lom ba he lye zés nap já tól, hasz nált jár mû ese tén a for -
ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat nap já tól szá mí tott”
(év ben kell meg ál la pí ta ni.)

6.  §

Az ER. 13.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a jár mû az idõ sza kos vizs gá lat kö ve tel mé nye i -
nek meg fe lel, azon ban

a) for gal mi en ge déllyel nem ren del ke zik, il le tõ leg
b) a for gal mi en ge dély ada ta i tól a tény le ges ada tai el -

tér nek, vagy
c) a kü lön jog sza bály2 sze rint vagy egyéb ok ból a for -

gal mi en ge dély cse ré je szük sé ges,
a jár mû ada ta it, va la mint a kö vet ke zõ idõ sza kos vizs gá lat
ha tár ide jét tar tal ma zó „Mû sza ki adat lap”-ot kell kiadni.

2 A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok -
má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let
103.  § (1) be kez dés.

(4) A 11.  §-ban, va la mint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott „Mû sza ki adat lap” ki adá sát he lyet te sít he ti a jár mû
ada ta i nak elekt ro ni kus úton tör té nõ át adá sa a Nyil ván tar tó 
ré szé re.”

7.  §

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

„(1) A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let nél for ga lom ba he -
lye zés elõt ti vizs gá lat cél já ból be kell mu tat ni – az MR.
118.  §-ában em lí tett jár mû ki vé te lé vel – azt a las sú jár mû -
vet, amely köz úton sze mély- vagy te her szál lí tást vé gez,
pót ko csit von tat, to váb bá a las sú jár mû te her szál lí tó pót -
ko csi ját. For ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat cél já ból be -
mu tat ha tó to váb bá az olyan egyéb las sú jár mû, va la mint az 
ön já ró mun ka gép és me zõ gaz da sá gi erõ gép is, ame lyet az
üzem ben tar tó ja las sú jár mû ként for ga lom ba kí ván he lyez -
ni, il le tõ leg a kü lön jog sza bály ban3 meg ha tá ro zott M be tû -
je lû rend szám táb lá val el lát va ide ig le ne sen for ga lom ban
kí ván tar ta ni.”

8.  §

Az ER. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A te rü le ti Köz le ke dé si Fel ügye let vizs gá lat alap -
ján, ké re lem re me zõ gaz da sá gi erõ gép nek (las sú jár mû nek) 
mi nõ sít he ti az olyan mun ka gé pet, amely ké pes öne re jé bõl
sík úton 25 km/órá nál na gyobb se bes ség gel ha lad ni, de
egyéb te kin tet ben meg fe lel a 2.  § (8) be kez dés b1) al pont -
já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek és üzem ben tar tó ja
M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val el lát va jo go sult
azt ide ig le ne sen for ga lom ban tar ta ni. A me zõ gaz da sá gi
erõ gép meg en ge dett leg na gyobb se bes sé gét a vizs gá lat
alap ján ki adott „Mû sza ki adat lap”-on, va la mint az ide ig le -
nes for ga lom ban tar tá si en ge déllyel ki adott „In dí tá si
 napló”-ban fel kell tün tet ni.”

9.  §

(1) Az ER. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az ER. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

3 A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok -
má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let
52.  § (2) be kez dés f) pont ja.
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Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 6.  §-ával meg ál la pí tott ER. 13.  § (4) be -
kez dé sé nek ren del ke zé se 2006. ja nu ár 1. nap ján lép ha -
tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

a) 12/1998. (V. 22.) KHVM ren de let 6.  §-a, va la mint
8.  §-a (2) be kez dé sé nek az ER. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek
fel ve ze tõ szö ve gét meg ál la pí tó ren del ke zé se;

b) 1/2001. (I. 10.) Kö ViM ren de let 3. és 4.  §-a;
c) 43/2001. (XII. 18.) Kö ViM ren de let 9.  §-a;
d) 39/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 3.  §-a;
e) 34/2004. (III. 30.) GKM ren de let 3.  §-ának az ER.

9.  §-ának (1) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se;
f) 115/2004. (IX. 24.) GKM ren de let 1.  §-a.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 83/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

1. Az ER. 5. szá mú me lék le te I. fe je ze té nek 3.3.1. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.3.1. A for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat alap ján
ki adott iga zo lás, va la mint az idõ sza kos mû sza ki vizs gá lat
alap ján a for gal mi en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé nek meg -
hosszab bí tá sa és a rend szám ér vé nye sí tõ cím ke ki adá sa,
to váb bá a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ré szé re to váb bi
ügy in té zés cél já ból ki adott „Mû sza ki adat lap” – el len ér de -
kû fél hi á nyá ban a ké re lem nek helyt adó – el sõ fo kú köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat nak is mi nõ sül.”

2. Az ER. 5. szá mú me lék le té nek II. fe je ze te 1. szá mú
táb lá za tá hoz tar to zó 3–5. meg jegy zés he lyé be a kö vet ke zõ 
szö veg lép:

„3 Lásd a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a
köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá -
ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de le tet.

4 Lásd a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról 
és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–
KvVM együt tes ren de le tet.

5 Lásd a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs -
ség biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rende -
letet.”

2. számú melléklet
a 83/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

Az ER. 6. szá mú me lék le té nek 1.2. pont ja d) al pont já -
nak a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) a jár mû vet mû sza ki ok ból a köz le ke dés igaz ga tá si
ha tó ság a for ga lom ból ki von ta.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
84/2005. (X. 11.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé se b) pont já nak 11. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.)
16/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket
nem kell al kal maz ni a 7/A. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott idõ pont elõtt gyár tott és for ga lom ba ho zott pót al kat -
ré szek nek a jár mû fenn tar tás ban való fel hasz ná lá sa te kin -
te té ben.”

2.  §

Az MR. 93/A.  §-a (3) be kez désének a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A se bes ség kor lá to zó nak úgy kell sza bá lyoz nia, hogy]
„a) a ve szé lyes áruk szál lí tá sá ra hasz nált – kü lön jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott – gép ko csi se bes sé ge 90 km/óra,”
(ér ték ben kor lá to zott le gyen)

3.  §

Az MR. 97.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény

nem vo nat ko zik a gép ko csi szél vé dõ jé nek és ab la ka i nak
fény át eresz tõ ké pes sé gét csök ken tõ olyan esz köz re, amely 
al kal ma zá sá ra a KKF az ER. 2.  § (3) be kez dés h) pont ja
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alap ján, az ENSZ–EGB 43. szá mú elõ írás 21. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott, a biz ton sá gi üve ge zés jár mû be
sze re lé sé re vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel mé nyek figye -
lembe véte lével en ge délyt adott.”

4.  §

Az MR. 120.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„V. fe je zet
Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés

120.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

1. a Ta nács 70/157/EGK irány el ve (1970. feb ru ár 6.) a
gép jár mû vek meg en ge dett zaj szint jé re és ki pu fo gó rend -
sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
va la mint az azt mó do sí tó 84/424/EGK, 92/97/EGK ta ná -
csi, és 73/350/EGK, 81/334/EGK, 84/372/EGK,
89/491/EGK, 96/20/EK, 1999/101/EK bi zott sá gi irány -
elvek;

2. a Ta nács 70/220/EGK irány el ve (1970. már ci us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor ja i nak ki pu fo gó gá zai
ál tal oko zott le ve gõ szennye zés el le ni in téz ke dé sek re vo -
nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az
azt mó do sí tó 83/351/EGK, 88/76/EGK, 88/436/EGK,
91/441/EGK, 93/59/EGK ta ná csi, 77/102/EGK,
78/665/EGK, 89/491/EGK, 96/44/EK, 98/77/EK,
1999/102/EK, 2002/80/EK, 2003/76/EK bi zott sá gi, és
94/12/EK, 96/69/EK, 2001/1/EK, 2001/100/EK eu ró pai
par la men ti és ta nácsi irány el vek;

3. a Ta nács 70/221/EGK irány el ve (1970. már ci us 20.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik fo lyé kony tü ze lõ anyag-tar -
tá lya i ra és hát só alá fu tás gát ló i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
79/490/EGK, 97/19/EK bi zott sá gi, és 2000/8/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vek;

4. a Ta nács 70/222/EGK irány el ve (1970. már ci us 20.)
a gép jár mû vek és pót ko csi juk hát só rend szám táb lá i nak el -
he lye zé sé re és rög zí té sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl;

5. a Ta nács 70/311/EGK irány el ve (1970. jú ni us 8.) a
gép jár mû vek és pót ko csi juk kor mány be ren de zé sé re vo -
nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az
azt mó do sí tó 92/62/EGK és 1999/7/EK bi zott sá gi irány -
elvek;

6. a Ta nács 70/387/EGK irány el ve (1970. jú li us 27.) a
gép jár mû vek és pót ko csi juk aj ta ja i ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
98/90/EK és 2001/31/EK bi zott sá gi irány el vek;

7. a Ta nács 70/388/EGK irány el ve (1970. jú li us 27.) a
gép jár mû vek hang jel zõ be ren de zé se i re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

8. a Ta nács 71/127/EGK irány el ve (1971. már ci us 1.) a
gép jár mû vek vissza pil lan tó tük re i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó

87/354/EGK ta ná csi, és 79/795/EGK, 85/205/EGK,
86/562/EGK, 88/321/EGK bi zott sá gi irány el vek;

9. a Ta nács 71/320/EGK irány el ve (1971. jú li us 26.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik egyes ka te gó ri á i nak fék be -
ren de zé se i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té -
sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 74/132/EGK,
75/524/EGK, 79/489/EGK, 85/647/EGK, 88/194/EGK,
91/422/EGK, 98/12/EK, 2002/78/EK bi zott sá gi irány el -
vek;

10. a Ta nács 72/245/EGK irány el ve (1972. jú ni us 20.) a
gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor jai ál tal elõ idé zett rá -
dió za va rok szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/491/EGK és
95/54/EK bi zott sá gi irány el vek;

11. a Ta nács 72/306/EGK irány el ve (1972. au gusz tus
2.) a jár mû vek ben hasz nált dí zel mo to rok szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
89/491/EGK és 97/20/EK bi zott sá gi irány el vek;

12. a Ta nács 74/60/EGK irány el ve (1973. de cem ber
17.) a gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (a bel sõ vissza -
pil lan tó tük rök ki vé te lé vel az utas tér bel sõ ré sze i re, a ke -
ze lõ szer vek el ren de zé sé re, a te tõ re vagy to ló te tõ re, az ülé -
sek hát tám lá já ra és hát só ülés fe lü le té re) vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
78/632/EGK bi zott sá gi és 2000/4/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány el vek;

13. a Ta nács 74/61/EGK irány el ve (1973. de cem ber
17.) a gép jár mû vek jo go su lat lan hasz ná la ta el le ni vé de -
lem re szol gá ló esz kö zök re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 95/56/EK bi -
zott sá gi irány elv;

14. a Ta nács 74/297/EK irány el ve (1974. jú ni us 4.) a
gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (a kor mány be ren de zés
vi sel ke dé se üt kö zés ese tén) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
91/662/EGK bi zott sá gi irány elv;

15. a Ta nács 74/408/EGK irány el ve (1974. jú li us 22.) a
gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (ülé sek és rög zí té sük
szi lárd sá ga) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl, va la mint az azt mó do sí tó 81/577/EGK ta ná csi és
96/37/EK bi zott sá gi irány el vek;

16. a Ta nács 74/483/EGK irány el ve (1974. szep tem ber
17.) a gép jár mû vek ki ál ló ré sze i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
79/488/EGK bi zott sá gi irány elv;

17. a Ta nács 75/443/EGK irány el ve (1975. jú ni us 26.) a
gép jár mû vek hát ra me ne ti és se bes ség mé rõ be ren de zé se i re 
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint
az azt mó do sí tó 97/39/EK bi zott sá gi irány elv;

18. a Ta nács 76/114/EGK irány el ve (1975. de cem ber
18.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik ha tó sá gi lag elõ írt táb -
lá i ra és fel ira ta i ra, va la mint el he lye zé sük re és rög zí té si
mód juk ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, 
va la mint az azt mó do sí tó 78/507/EGK bi zott sá gi irány elv;
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19. a Ta nács 76/115/EGK irány el ve (1975. de cem ber
18.) a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i nek rög zí té se i re vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt 
mó do sí tó 81/575/EGK ta ná csi és 82/318/EGK,
90/629/EGK, 96/38/EK bi zott ság irány el vek;

20. a Ta nács 76/756/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
gép jár mû vek és pót ko csi juk vi lá gí tó és fény jel zõ be ren de -
zé se i nek fel sze re lé sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 91/663/EGK és
97/28/EK bi zott sá gi irány el vek;

21. a Ta nács 76/757/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik fény vissza ve rõ i re vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó -
do sí tó 97/29/EK bi zott sá gi irány elv;

22. a Ta nács 76/758/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só mé ret jel zõ lám pá i ra,
elsõ (ol dal só) hely zet jel zõ lám pá i ra, hát só (ol dal só) hely -
zet jel zõ lám pá i ra és fék lám pá i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
89/516/EGK és 97/30/EK bi zott sá gi irány el vek;

23. a Ta nács 76/759/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik irány jel zõ lám pá i ra vo nat ko -
zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt
mó do sí tó 89/277/EGK és 99/15/EK bi zott sá gi irány el vek;

24. a Ta nács 76/760/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só rend szám táb la-meg vi -
lá gí tó lám pá i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -
té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 97/31/EK bi zott sá gi
irány elv;

25. a Ta nács 76/761/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
gép jár mû vek tá vol sá gi és/vagy tom pí tott fény szó ró i ra és
az ilyen fény szó rók hoz hasz nált iz zó lám pák ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó -
do sí tó 89/517/EGK és 1999/17/EK bi zott sá gi irány el vek;

26. a Ta nács 76/762/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
gép jár mû vek köd fény szó ró i ra és az azok hoz hasz nált iz -
zó lám pák ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl, va la mint az azt mó do sí tó 1999/18/EK bi zott sá gi irány -
elv;

27. a Ta nács 77/389/EGK irány el ve (1977. má jus 17.) a
gép jár mû von ta tó szer ke ze tek re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
96/64/EK bi zott sá gi irány elv;

28. a Ta nács 77/538/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só köd lám pá i ra vo nat ko -
zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt
mó do sí tó 89/518/EGK és 1999/14/EK bi zott sá gi irány el -
vek;

29. a Ta nács 77/539/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát ra me ne ti lám pá já ra vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt 
mó do sí tó 97/32/EK bi zott sá gi irány elv;

30. a Ta nács 77/540/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.) a
gép jár mû vek vá ra ko zást jel zõ lám pá i ra vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
1999/16/EK bi zott sá gi irány elv;

31. a Ta nács 77/541/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.) a
gép jár mû vek biz ton sá gi öve i re és utas biz ton sá gi rend sze -
re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va -
la mint az azt mó do sí tó 81/576/EGK ta ná csi, és
82/319/EGK, 90/628/EGK, 96/36/EK, 2000/3/EK bi zott -
sá gi irány el vek;

32. a Ta nács 77/649/EGK irány el ve (1977. szep tem ber
27.) a gép jár mû vek ve ze tõ i nek lá tó te ré re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
81/643/EGK, 88/366/EGK és 90/630/EGK bi zott sá gi
irány el vek;

33. a Ta nács 78/316/EGK irány el ve (1977. de cem ber
21.) a gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (a ke ze lõ szer vek, 
el len õr zõ és vissza jel zõ lám pák je lö lé sé re) vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí -
tó 93/91/EGK és 94/53/EK bi zott sá gi irány el vek;

34. a Ta nács 78/317/EGK irány el ve (1977. de cem ber
21.) a gép jár mû vek üveg fe lü le te i nek jég- és pá ra men te sí tõ 
be ren de zé se i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -
té sé rõl;

35. a Ta nács 78/318/EGK irány el ve (1977. de cem ber
21.) a gép jár mû vek ab lak tör lõ és ab lak mo só rend sze re i re
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint
az azt mó do sí tó 94/68/EK bi zott sá gi irány elv;

36. a Ta nács 78/549/EGK irány el ve (1978. jú ni us 12.) a
gép jár mû vek ke rék dob ja i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 94/78/EK
bi zott sá gi irány elv;

37. a Ta nács 78/932/EGK irány el ve (1978. ok tó ber 16.)
a gép jár mû vek ülé se i nek fej tám lá i ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

38. a Ta nács 80/1268/EGK irány el ve (1980. de cem ber
16.) a gép jár mû vek tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó -
do sí tó 89/491/EGK, 93/116/EK, 1999/100/EK bi zott sá gi
és 2004/3/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek;

39. a Ta nács 80/1269/EGK irány el ve (1980. de cem ber
16.) a gép jár mû vek mo tor tel je sít mé nyé re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
88/195/EGK, 89/491/EGK, 97/21/EK és 1999/99/EK bi -
zott sá gi irány el vek;

40. a Ta nács 88/77/EGK irány el ve (1987. de cem ber 3.)
a jár mû vek ben hasz nált dí zel mo to rok gáz-hal maz ál la po tú
szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt 
mó do sí tó 91/542/EGK ta ná csi, 96/1/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi, és 2001/27/EK bi zott sá gi irány el vek;

41. a Ta nács 89/297/EGK irány el ve (1989. áp ri lis 13.)
egyes gép jár mû vek és pót ko csi ja ik ol dal só vé del mé re (ol -
dal só vé dõ szer ke ze tek re) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl;

42. a Ta nács 91/226/EGK irány el ve (1991. már ci us 27.) 
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik egyes ka te gó ri á i nak a fel -
csa pó dó víz el le ni vé del mé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl;
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43. a Ta nács 92/21/EGK irány el ve (1992. már ci us 31.)
az M1 ka te gó ri á jú gép jár mû vek tö me gé rõl és mé re te i rõl,
va la mint az azt mó do sí tó 95/48/EK bi zott sá gi irány elv;

44. a Ta nács 92/22/EGK irány el ve (1992. már ci us 31.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik biz ton sá gi üve ge zé sé rõl és az 
üve ge zés re hasz nált anya gok ról, va la mint az azt mó do sí tó
2001/92/EK bi zott sá gi irány elv;

45. a Ta nács 92/23/EGK irány el ve (1992. már ci us 31.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik gu mi ab ron csa i ról és azok
fel sze re lé sé rõl, va la mint a 2001/43/EK eu ró pai par la men ti 
és ta ná csi irány elv;

46. a Ta nács 92/114/EGK irány el ve (1992. de cem ber
17.) az N ka te gó ri á jú gép jár mû vek ve ze tõ fül ké jé nek a hát -
fal sík ja elõt ti ki ál ló ré sze i rõl;

47. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/20/EK irány -
elve (1994. má jus 30.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik me -
cha ni kus kap cso ló szer ke ze te i rõl, va la mint ezek nek a gép -
jár mû vek re tör té nõ fel sze re lé sé rõl;

48. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 95/28/EGK irány -
el ve (1995. ok tó ber 24.) egyes gép jár mû-ka te gó ri ák bel sõ
ki ala kí tá sá ban hasz nált anya gok égé si tu laj don sá ga i ról;

49. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/27/EK irány el -
ve (1996. má jus 20.) a gép jár mû vek uta sa i nak ol dal só üt -
kö zés ese tén tör té nõ vé del mé rõl és a 70/156/EGK irány elv 
mó do sí tá sá ról; 

50. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/79/EK irány -
elve (1996. de cem ber 16.) a gép jár mû vek uta sa i nak fron -
tá lis üt kö zés sel szem ben nyúj tott vé del mé rõl, és a
70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint az azt mó -
do sí tó 1999/98/EK bi zott sá gi irány elv;

51. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/27/EK irány -
elve (1997. jú li us 22.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik
egyes ka te gó ri á i nak tö me gé rõl és mé re te i rõl, va la mint a
70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról; va la mint az azt mó -
do sí tó 2003/19/EK bi zott sá gi irány elv;

52. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/91/EK irány -
elve (1998. de cem ber 14.) a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá -
sá ra szánt gép jár mû vek rõl és pót ko csi ja ik ról, va la mint a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí pus jó vá ha gyá sá ról  szóló
70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról;

53. a Ta nács 93/14/EGK irány el ve (1993. áp ri lis 5.) a
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok fék be ren -
de zé sé rõl;

54. a Ta nács 93/29/EGK irány el ve (1993. jú ni us 14.) a
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok ke ze lõ szer -
ve i nek, el len õr zõ és vissza jel zõ lám pá i nak je lö lé sé rõl, va -
la mint az azt mó do sí tó 2000/74/EK bi zott sá gi irány elv;

55. a Ta nács 93/30/EGK irány el ve (1993. jú ni us 14.) a
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok hang jel zõ
be ren de zé sé rõl;

56. a Ta nács 93/31/EGK irány el ve (1993. jú ni us 14.) a
mo tor ke rék pá rok ki tá masz tó szer ke ze té rõl, va la mint az azt 
mó do sí tó 2000/72/EK bi zott sá gi irány elv;

57. a Ta nács 93/32/EGK irány el ve (1993. jú ni us 14.) a
mo tor ke rék pá rok utas ülé sé nek ka pasz ko dó já ról, va la mint
az azt mó do sí tó 1999/24/EK bi zott sá gi irány elv;

58. a Ta nács 93/33/EGK irány el ve (1993. jú ni us 14.) a
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok il le ték te len 
hasz ná lat el le ni vé del met biz to sí tó be ren de zé se i rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó 1999/23/EK bi zott sá gi irány elv;

59. a Ta nács 93/34/EGK irány el ve (1993. jú ni us 14.) a
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok elõ írt azo -
no sí tá si jel zé se i rõl, va la mint az azt mó do sí tó 1999/25/EK
bi zott sá gi irány elv;

60. a Ta nács 93/92/EGK irány el ve (1993. ok tó ber 29.) a 
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok vi lá gí tó- és
fény jel zõ be ren de zé se i nek be épí té sé rõl, va la mint az azt
mó do sí tó 2000/73/EK bi zott sá gi irány elv;

61. a Ta nács 93/93/EGK irány el ve (1993. ok tó ber 29.) a 
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok tö me gé rõl
és mé re te i rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2001/78/EK és
2004/86/EK bi zott sá gi irány el vek;

62. a Ta nács 93/94/EGK irány el ve (1993. ok tó ber 29.) a 
mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok hát só rend -
szám táb lá já nak el he lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
1999/26/EK bi zott sá gi irány elv;

63. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 95/1/EK irány el ve 
(1995. feb ru ár 2.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke -
rék pá rok leg na gyobb ter ve zé si se bes sé gé rõl, va la mint a
mo tor leg na gyobb nyo ma té ká ról és leg na gyobb hasz nos
tel je sít mé nyé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2002/41/EK bi -
zott sá gi irány elv;

64. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/7/EK irány -
el ve (2002. feb ru ár 18.) a Kö zös sé gen be lül köz le ke dõ
egyes köz úti jár mû vek nem ze ti és a nem zet kö zi for ga lom -
ban meg en ge dett leg na gyobb mé re te i nek, va la mint a nem -
zet kö zi for ga lom ban meg en ge dett leg na gyobb össz tö me -
gé nek meg ál la pí tá sá ról  szóló a Ta nács 96/53/EK irány el ve 
(1996. jú ni us 25.) mó do sí tá sá ról;

65. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/24/EK irány -
elve (1997. jú ni us 17.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok egyes al kat ré sze i rõl és jel lem zõ i rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó 2002/51/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi, és 2003/77/EK bi zott sá gi irány el vek;

66. a Ta nács 74/151/EGK irány el ve (1974. már ci us 4.) a 
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok egyes al -
kat ré sze i re és jel lem zõ i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 88/410/EGK
és 98/38/EK bi zott sá gi irány el vek;

67. a Ta nács 74/152/EGK irány el ve (1974. már ci us 4.)
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok leg na -
gyobb ter ve zé si se bes sé gé re és rak fe lü le té re vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó -
do sí tó 88/412/EGK és 98/89/EK bi zott sá gi irány el vek;

68. a Ta nács 74/346/EGK irány el ve (1974. jú ni us 25.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok vissza pil -
lan tó tük re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té -
sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 98/40/EK bi zott sá gi irány -
elv;

69. a Ta nács 74/347/EGK irány el ve (1974. jú ni us 25.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok lá tó me -
zõ jé re és szél vé dõ tör lõ i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
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lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 79/1073/EGK 
bi zott sá gi irány elv;

70. a Ta nács 75/321/EGK irány el ve (1975. má jus 20.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok kor mány -
be ren de zé sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té -
sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 88/411/EGK és 98/39/EK
bi zott sá gi irány el vek;

71. a Ta nács 75/322/EGK irány el ve (1975. má jus 20.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ba sze relt
kül sõ gyúj tá sú mo to rok ál tal elõ idé zett rá dió za va rok szû -
ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va -
la mint az azt mó do sí tó 2000/2/EK és 2001/3/EGK bi zott -
sá gi irány el vek;

72. a Ta nács 75/323/EGK irány el ve (1975. má jus 20.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ra sze relt,
a me zõ gaz da ság ban vagy er dé szet ben al kal ma zott szer -
szá mo kon, gé pe ken vagy pót ko csi kon hasz nált vi lá gí tó és
fény jel zõ be ren de zé sek elekt ro mos csat la ko zó já ra vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

73. a Ta nács 76/432/EGK irány el ve (1976. áp ri lis 6.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok fék be ren -
de zé se i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, 
va la mint az azt mó do sí tó 96/63/EK bi zott sá gi irány elv;

74. a Ta nács 76/763/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok utas ülé -
sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó 1999/86/EK ta ná csi irány elv;

75. a Ta nács 77/311/EGK irány el ve (1977. már ci us 29.) 
a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ve ze tõ i -
re ható zaj szint re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze -
lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 96/627/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat;

76. a Ta nács 77/536/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok bo ru lás
ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze te i re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
89/680/EGK ta ná csi, és 1999/55/EK bi zott sá gi irány -
elvek;

77. a Ta nács 77/537/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ban hasz -
nált dí zel mo to rok szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in -
téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té -
sé rõl;

78. a Ta nács 78/764/EGK irány el ve (1978. jú li us 25.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ve ze tõ -
ülé sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
va la mint az azt mó do sí tó 83/190/EGK, 88/465/EGK és
1999/57/EK bi zott sá gi irány el vek;

79. a Ta nács 78/933/EGK irány el ve (1978. ok tó ber 17.)
a ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok vi lá gí tó és
fény jel zõ be ren de zé se i nek el he lye zé sé re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
1999/56/EK bi zott sá gi irány elv;

80. a Ta nács 79/532/EGK irány el ve (1979. má jus 17.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok vi lá gí tó

és fény jel zõ be ren de zé se i nek al kat rész-tí pus jó vá ha gyá sá -
ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

81. a Ta nács 79/533/EGK irány el ve (1979. má jus 17.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok von ta tó -
szer ke ze té re és hát ra me ne ti be ren de zé sé re vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí -
tó 1999/58/EK bi zott sá gi irány elv;

82. a Ta nács 79/622/EGK irány el ve (1979. jú ni us 25.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok bo ru lás ha -
tá sa el le ni vé dõ szer ke ze te i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl (sta ti kus vizs gá lat), va la mint az azt
mó do sí tó 82/953/EGK, 88/413/EGK és 1999/40/EK bi -
zott sá gi irány el vek;

83. a Ta nács 80/720/EGK irány el ve (1980. jú ni us 24.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ke ze lõ te -
ré re, ve ze tõ he lyé hez tör té nõ hoz zá fé rés re, aj ta ja i ra és ab -
la ka i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
va la mint az azt mó do sí tó 88/414/EGK bi zott sá gi irány elv;

84. a Ta nács 86/297/EGK irány el ve (1986. má jus 26.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok erõ le adó
ten gely csonk ja i ra és ezek vé dõ bur ko la tá ra vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

85. a Ta nács 86/298/EGK irány el ve (1986. má jus 26.) a
kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok há tul fel sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé dõ szer -
ke ze te i rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/682/EGK ta ná csi,
és 2000/19/EK bi zott sá gi irány el vek;

86. a Ta nács 86/415/EGK irány el ve (1986. jú li us 24.) a
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ke ze lõ -
szer ve i nek be épí té sé rõl, el he lye zé sé rõl, mû kö dé sé rõl és
je lö lé sé rõl;

87. a Ta nács 87/402/EGK irány el ve (1987. jú ni us 26.) a
kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok ve ze tõ ülés elé sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé -
dõ szer ke ze te i rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/681/EGK
ta ná csi, és 2000/22/EK bi zott sá gi irány el vek;

88. a Ta nács 89/173/EGK irány el ve (1988. de cem ber
21.) a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok
egyes al kat ré sze i re és jel lem zõ i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2000/1/EK bi zott sá gi irány elv;

89. a Ta nács 89/459/EGK irány el ve (1989. jú li us 18.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik egyes ka te gó ri ái ese té ben a
gu mi ab ron csok fu tó fe lü let-min tá za tá nak mély sé gé re vo -
nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

90. a Ta nács 92/6/EGK irány el ve (1992. feb ru ár 10.) a
Kö zös ség ben egyes gép jár mû-ka te gó ri ák ra se bes ség kor -
lá to zó ké szü lé kek fel sze re lé sé rõl és hasz ná la tá ról, va la -
mint az azt mó do sí tó 2002/85/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv;

91. a Ta nács 92/24/EGK irány el ve (1992. már ci us 31.)
egyes gép jár mû-ka te gó ri ák se bes ség kor lá to zó ké szü lé ke i -
rõl vagy az eh hez ha son ló se bes ség kor lá to zó fe dél ze ti
rend sze re i rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2004/11/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv;
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92. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/69/EK irány -
elve (1998. ok tó ber 13.) a gép jár mû vek ki bo csá tá sai ál tal
oko zott le ve gõ szennye zés el le ni in téz ke dé sek rõl és a
70/220/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

93. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/96/EK
irány el ve (1999. de cem ber 13.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz -
nált sû rí té ses gyúj tá sú mo to rok gáz hal maz ál la po tú
szennye zõ anyag- és lég szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa,
va la mint a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált, föld gáz- vagy
pb-gáz üze mû kül sõ gyúj tá sú mo to rok gáz hal maz ál la po tú
szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl és a 88/77/EGK 
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

94. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/25/EK
irány el ve (2000. má jus 22.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé -
sze ti trak to rok haj tá sá ra szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal -
maz ál la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke -
dés rõl, va la mint a 74/150/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról;

95. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/40/EK
irány el ve (2000. jú ni us 26.) a gép jár mû vek elül sõ alá fu tás -
gát lá sá val kap cso la tos tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl és a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

96. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/56/EK
irány el ve (2001. szep tem ber 27.) a gép jár mû vek és pót ko -
csi ja ik fû té sé rõl, a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról és a 78/548/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2004/78/EK bi zott sá -
gi irány elv;

97. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/85/EK
irány el ve (2001. no vem ber 20.) a sze mély szál lí tás ra hasz -
nált, a ve ze tõ ülé sen kí vül több mint nyolc ülõ he lyet tar tal -
ma zó jár mû vek re vo nat ko zó kü lön le ges ren del ke zé sek rõl, 
va la mint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról;

98. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK
irány el ve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû -
vek rõl, 4. cikk (2) be kez dés, 8. cikk (1) be kez dés és
II. mel lék let, va la mint az azt mó do sí tó 2002/525/EK és
2005/438/EK bi zott sá gi ha tá ro za tok;

99. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/102/EK
irány el ve (2003. no vem ber 17.) a gya lo go sok és más ve -
szé lyez te tett út hasz ná lók gép jár mû vel való üt kö zést meg -
elõ zõ, il let ve an nak so rán tör té nõ vé del mé rõl, és a
70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

100. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/97/EK
irány el ve (2003. no vem ber 10.) a köz ve tett lá tást biz to sí tó
esz kö zök és az ilyen esz kö zök kel fel sze relt jár mû vek tí -
pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl, a 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról és a
71/127/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó 2005/27/EK bi zott sá gi irány elv;

101. a Ta nács 82/890/EGK irány el ve (1982. de cem ber
17.) a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ra
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló
irány el vek mó do sí tá sá ról;

102. a Ta nács 87/354/EGK irány el ve (1987. jú ni us 25.)
az ipa ri ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl  szóló egyes irány el vek nek a tag ál la mo kat jel zõ
meg kü lön böz te tõ szá mok és be tûk vo nat ko zá sá ban tör té -
nõ mó do sí tá sá ról;

103. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/54/EK irány -
el ve (1997. szep tem ber 23.) a 74/150/EGK, 74/151/EGK,
74/152/EGK, 74/346/EGK, 74/347/EGK, 75/321/EGK,
75/322/EGK, 76/432/EGK, 76/763/EGK, 77/311/EGK,
77/537/EGK, 78/764/EGK, 78/933/EGK, 79/532/EGK,
79/533/EGK, 80/720/EGK, 86/297/EGK, 86/415/EGK és
89/173/EGK ta ná csi irány elv nek a ke re kes me zõ gaz da sá -
gi vagy er dé sze ti trak to rok leg na gyobb ter ve zé si se bes sé -
ge te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

104. a Bi zott ság 96/627/EK ha tá ro za ta (1996. ok tó ber
17.) a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ve -
ze tõ i re ható zaj szint re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl  szóló 1977. már ci us 29-i 77/311/EGK ta ná -
csi irány elv 2. cik ké nek vég re haj tá sá ról, va la mint az azt
mó do sí tó 2000/63/EK bi zott sá gi ha tá ro zat;

105. a Bi zott ság 2003/138/EK ha tá ro za ta (2003. feb ru ár 
27.) az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl  szóló 2000/53/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv sze rin ti al kat rész- és 
anyag kó do lá si szab vá nyok lét re ho zá sá ról;

106. a Bi zott ság 2004/90/EK ha tá ro za ta (2003. de cem -
ber 23.) a gya lo go sok és más ve szé lyez te tett út hasz ná lók
gép jár mû vel való üt kö zést meg elõ zõ, il let ve an nak so rán
tör té nõ vé del mé rõl és a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó -
do sí tá sá ról  szóló, 2003/102/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv 3. cik ke vég re haj tá sá hoz szük sé ges mû sza ki 
elõ írásokról.”

5.  §

(1) Az MR. 7/A. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/8. szá mú mel lék le te e
ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

Záró rendelkezések

6.  §

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

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2005/27/EK irány el ve (2005. már ci us
29.) a köz ve tett rá lá tást se gí tõ esz kö zök és az ilyen esz kö -
zök kel fel sze relt jár mû vek tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 2003/97/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról;
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b) a Bi zott ság 2005/438/EK ha tá ro za ta (2005. jú ni us
10.) az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl  szóló 2000/53/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek
mó do sí tá sá ról.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 84/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

1. Az MR. 7/A. szá mú mel lék le té nek cí mé hez tar to zó
1. jelû láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1 Ez a mel lék let össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal -
maz az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl  szóló, 2000. szep tem -
ber 18-i 2000/53/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv nek a 2002/525/EK és 2005/438/EK bi zott sá gi ha tá ro -
za tok kal mó do sí tott II. szá mú mel lék le té vel.”

2. Az MR. 7/A. szá mú mel lék le té nek táb lá za tá hoz tar -
to zó „Meg jegy zé sek” ötö dik fran cia be kez dé sé nek szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ – a 2003. jú li us 1. elõtt for ga lom ba ho zott jár mû vek -
ben való fel hasz ná lás ra szánt, 2003. jú li us 1. után for ga -
lom ba ho zott pót al kat ré szek men te sül nek a 16/A.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alól5.”

3. Az MR. 7/A. szá mú mel lék le té nek táb lá za tá hoz tar -
to zó „Meg jegy zé sek” ötö dik fran cia be kez dé sé hez tar to zó
5. jelû láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5 Ez a ki kö tés nem vo nat ko zik a ke rék-ki egyen sú lyo -
zó sú lyok ra, az elekt ro mos mo to rok szén ke fé i re és a fék -
be té tek re, mi vel ezek re az al kat ré szek re a táb lá zat meg fe -
le lõ so rai sze rin ti kü lön ren del ke zé sek vo nat koz nak.”

2. számú melléklet
a 84/2005. (X. 11.) GKM rendelethez

1. Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék le té nek cí -
mé hez tar to zó 1. jelû láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1 Ez a mel lék let a köz ve tett rá lá tást se gí tõ esz kö zök és
az ilyen esz kö zök kel fel sze relt jár mû vek tí pus jó vá ha gyá -
sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló
– a Bi zott ság 2005/27/EK irány el vé vel mó do sí tott –
2003/97/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel
meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je -
ze té ben a 4. pon tot kö ve tõ, „A MELLÉKLET

A. FEJEZETE RÉSZEINEK JEGYZÉKÉ”-t tar tal ma zó
táb lá zat I. Ré sze a kö vet ke zõ 7. Füg ge lék kel egé szül ki:

[A MELLÉKLET A. FEJEZETE RÉSZEINEK JEGY-
ZÉKE

I. Rész Fo ga lom meg ha tá ro zá sok és az EK-tí pus jó vá -
ha gyás ra vo nat ko zó köz igaz ga tá si ren del ke zé -
sek]

„7. füg ge lék Rög zí tett dõ lés szö gû ülés tám lá -
val ren del ke zõ ülés ese tén a ve -
ze tõ két sze me he lyé nek meg ha-
tá ro zá sa”

3. Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je zet
I. rész 1.1.1.12. pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

[,,A ve ze tõ sze me i nek he lye”: az a két pont, amely egy -
más tól 65 mm-re, a ve ze tõ ülés ezen I. Rész 6. füg ge lé ké ben 
meg ha tá ro zott R pont ja fe lett füg gõ le ges irány ban
635 mm tá vol ság ra he lyez ke dik el. A két pon tot össze kö tõ
egye nes me rõ le ges a jár mû füg gõ le ges hosszan ti kö zép sík -
já ra. A szem e két pont ját össze kö tõ sza kasz kö zép pont ja
ab ban a füg gõ le ges hosszan ti sík ban he lyez ke dik el,
amely nek át kell ha lad nia a ve ze tõ ülés nek a jár mû gyár tó -
ja ál tal meg adott kö zép pont ján.]

„Rög zí tett dõ lés szö gû ülés tám lá val ren del ke zõ ülés
ese té ben a ve ze tõ sze mei he lyé nek össz hang ban kell len -
nie az ezen rész 7. füg ge lé ké ben elõ ír tak kal.”

4. Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je -
zet I. rész 5. füg ge lé ké nek 1.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.1. Az al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si jel egy tég la lap -
ból áll, amely ben egy „e” betû van el he lyez ve, ame lyet az
EK-tí pus bi zo nyít ványt ki adó tag ál lam meg kü lön böz te tõ
szám je le kö vet: 1 – Né met or szág, 2 – Fran cia or szág, 3  –
Olasz or szág, 4 – Hol lan dia, 5 – Svéd or szág, 6 – Bel gi um,
7 – Ma gyar or szág, 8 – Cseh Köz tár sa ság, 9 – Spa nyol or -
szág, 11 – Egye sült Ki rály ság, 12 – Auszt ria, 13 – Lu xem -
burg, 17 – Finn or szág, 18 – Dá nia, 20 – Len gyel or szág,
21 – Por tu gá lia, 23 – Gö rög or szág, 24 – Ír or szág,
26 – Szlo vé nia, 27 – Szlo vá kia, 29 – Észt or szág, 32 – Lett -
or szág, 36 – Lit vá nia, 49 – Cip rus, 50 – Mál ta. Az al kat -
rész EK-tí pus jó vá ha gyá si jel ma gá ban fog lal ja a tég la lap
kö ze lé ben el he lye zett al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si szá -
mot. E szám a tí pus ra ki bo csá tott bi zo nyít vá nyon fel tün te -
tett al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si szám ból áll (lásd ezen
I. rész 3. füg ge lé két), to váb bá e szám elé két szám jegy ke -
rül, amely meg fe lel ezen mel lék let ren del ke zé se it meg ha -
tá ro zó EK irány elv leg utób bi mó do sí tá sa sor szá má nak,
amely az al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyás meg adá sá nak idõ -
pont já ban ha tály ban volt. A mó do sí tás sor szá mát és a bi -
zo nyít vá nyon fel tün te tett al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si
szá mot csil lag vá laszt ja el. Je len eset ben (a 2003/97/EK
irány elv alap ján) a so ro zat szám 03.”
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5. Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je -
ze té nek I. ré sze a kö vet ke zõ 7. szá mú füg ge lék kel egé szül
ki:

„7. szá mú függelék

Rögzített dõlésszögû üléstámlával rendelkezõ ülés
esetén a vezetõ két szeme helyének meghatározása

1. A sze mek R pont hoz vi szo nyí tott hely ze tét az aláb bi
táb lá zat ban fel tün te tett ada tok nak meg fele lõen kell be ál lí -
ta ni a há rom di men zi ós ko or di ná ta rend szer X ko or di ná tái
alap ján. A táb lá zat a 25 fo kos dõ lés szö gû rög zí tett ülés -
tám lá hoz tar to zó alap ko or di ná tá kat tar tal maz za. A ko or di -
ná ták hoz tar to zó há rom di men zi ós ko or di ná ta rend szer
meg fe lel a mó do sí tott 77/649/EGK irány elv I. szá mú mel -
lék le te 2.3. pont já ban meg ha tá ro zot tak nak.

Ülés tám la dõ lés szö ge Víz szin tes ko or di ná ták

(fok) )X

25 68 mm

2. A nem 25 fo kos dõ lés szö gû rög zí tett ülés tám lák ra
vo nat ko zó to váb bi kor rek ció

Azok ban az ese tek ben, ami kor a ter ve zett ülés tám la
 dõlésszöge nem 25 fok, az aláb bi táb lá zat ban ta lál ha tó
– a 25 fo kos rög zí tett dõ lés szö gû ülés tám lá nak megfe -
lelõ – szem hely zet hez ké pest a szem hely ze tek X és Z ko -
or di ná tá i nak to váb bi kor rek ci ó ja:

Ülés tám la
dõ lés szö ge

Víz szin tes
ko or di ná ták

Füg gõ le ges
ko or di ná ták

(fok) )X )Z

5 –186 mm 28 mm

6 –177 mm 27 mm

7 –167 mm 27 mm

8 –157 mm 27 mm

9 –147 mm 26 mm

10 –137 mm 25 mm

11 –128 mm 24 mm

12 –118 mm 23 mm

13 –109 mm 22 mm

14 –99 mm 21 mm

15 –90 mm 20 mm

16 –81 mm 18 mm

17 –72 mm 17 mm

18 –62 mm 15 mm

19 –53 mm 13 mm

20 –44 mm 11 mm

Ülés tám la
dõ lés szö ge

Víz szin tes
ko or di ná ták

Füg gõ le ges
ko or di ná ták

(fok) )X )Z

21 –35 mm 9 mm

22 –26 mm 7 mm

23 –18 mm 5 mm

24 –9 mm 3 mm

25 0 mm 0 mm

26 9 mm –3 mm

27 17 mm –5 mm

28 26 mm –8 mm

29 34 mm –11 mm

30 43 mm –14 mm

31 51 mm –18 mm

32 59 mm –21 mm

33 67 mm –24 mm

34 76 mm –28 mm

35 84 mm –32 mm

36 92 mm –35 mm

37 100 mm –39 mm

38 108 mm –43 mm

39 115 mm –48 mm

40 123 mm –52 mm”

6. Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je -
zet III. ré szé nek 2.1.1. pont já hoz tar to zó táb lá zat ban az

N2 £ 7,5 t ka te gó ri á jú gép jár mû vek hez tar to zó so rá nak
„Szé les lá tó szö gû tü kör IV. osz tály” osz lo pa ál tal meg ha -
tá ro zott szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Kö te le zõ
Mind két ol da lon, ha V. osz tá lyú tü kör fel sze rel he tõ
Vá laszt ha tó
Mind két ol da lon együtt, ha nem.”

7. Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je -
zet III. ré szé nek 2.1.1. pont já hoz tar to zó táb lá zat ban az

N2 £ 7,5 t ka te gó ri á jú gép jár mû vek hez tar to zó so rá nak
„Kül sõ köz el té ri tü kör V. osz tály” osz lo pa ál tal meg ha tá -
ro zott szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Kö te le zõ, lásd a III. rész 3.7. és 5.5.5. pont ját
Egy az utas ol da lán
Vá laszt ha tó
Egy a ve ze tõ ol da lán (mind ket tõt leg alább 2 mé ter rel a

ta laj fel szín fö lött kell fel sze rel ni). A meg en ge dett el té rés
+10 cm.”
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A honvédelmi miniszter
39/2005. (X. 11.) HM

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium fejezet
felügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési

jogosítványainak átruházásáról  szóló
23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 121/A.  §-ában,
va la mint a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl
 szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ber.) 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben elõ ír tak ra – a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv egyes
bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nya i nak át ru há zá sá ról  szóló
23/2004. (IX. 3.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra (a to váb bi ak ban: HM), va la mint az MH Összhad -
erõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság ra, az
MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság ra és az MH Lé gi erõ Pa -
rancs nok ság ra, mint MH kö zép irá nyí tó szer vek re
(a továb biak ban együtt: át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ
hon vé del mi szer vek), to váb bá az át ru há zott ha tás kör rel
ren del ke zõ hon vé del mi szer vek irá nyí tá sa alá tar to zó ka -
to nai szer ve ze tek re (a továb biak ban: szol gá la ti alá ren delt -
ség be tar to zó hon vé del mi szer vek).”

2.  §

Az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A je len ren de let al kal ma zá sá ban]

„b) fe je zet szin tû bel sõ el len õr zé sen a Ber. 4.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
bel sõ el len õr zé si egy sé ge ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tot
vég zõ HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
(a továb biak ban: fe je zet szin tû köz pon ti el len õr zé si szer -
ve zet, HM KEHH) ál tal a fel ügye le tet el lá tó szer ven kí vül
az Áht. 121/A.  §-ában fog lal tak ha tá lya alá tar to zó an vég -
zett el len õr zé se ket, va la mint a Ber. 4.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra te kin tet tel az e ren de let 2.  §-ában meg ha -

tá ro zott át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szer vek ál tal a szol gá la ti alá ren delt ség be tar to zó ki je lölt
hon vé del mi szer vek nél vég zett el len õr zé se ket együt te sen
kell ér te ni.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szer vek bel sõ el len õr zé si ve ze tõi a hon vé del mi szerv ve ze -
tõ je út ján a tárgy évet kö ve tõ évre vo nat ko zó át ru há zott ha -
tás kör rel vég zett bel sõ el len õr zé sek éves ter vét, il let ve a
sa ját szer ve ze tét érin tõ és a szol gá la ti alá ren delt ség be tar -
to zó hon vé del mi szer vek össze fog la ló ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si éves ter vét – az éves el len õr zé si ter vek kel
együtt – min den év ok tó ber 31-éig meg kül dik a HM
KEHH fõ igaz ga tó ré szé re.”

4.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi

szerv ve ze tõ je az éves el len õr zé si je len tés ke re té ben a Ber. 
31.  §-ának (1) be kez dés ében elõ írt ha tár idõ ig a Ber.
31.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal
szá mol be az át ru há zott ha tás kör ben vég re haj tott ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek rõl, il let ve el ké szí ti a sa ját
szer ve ze tét érin tõ és a szol gá la ti alá ren delt ség be tar to zó
hon vé del mi szer vek éves össze fog la ló ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si je len té sét, ame lyet – az éves el len õr zé si je -
len té sek kel együtt – a HM KEHH fõ igaz ga tó út ján ter jeszt
fel a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg az R. 2.  §-ának (2) és (6) be kez -
dé sé ben, 3.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (3),
(5), (6) és (7) be kez dé sé ben a „HM KVEH” szö veg rész he -
lyé be a „HM KEHH” szö veg rész; 4.  §-ának (1)–(5) és
(8) be kez dé sé ben a „HM KVEH fõ igaz ga tó ja” szö veg rész
he lyé be a „HM KEHH fõ igaz ga tó” szö veg rész lép.

(2) Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kö zép tá vú”
szö veg rész, va la mint a 3.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja
ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren -
delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken
kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs -
köny vek sorszámát teszi közzé:

288528B
906509B
344286A
739964C
807105C
307648E
414324E
629376B
896454E
685837D
567411D
207806A
722465C
687197F
677922A
656009C
838368C
289137A
046258C
598682A
262831E
958394D
776115C
047959F
197965D
634300C
269197A
329320D
246219D
094760E
100960F
387298E
171941B
001924D
840595E
315071F
809952B
318638D
021888F
534248A
321909B
177721E
258447A

942173D
387601A
383558C
030863C
746525A
571248A
424103B
632683E
703809E
627424B
144489E
195279F
382426E
993040A
163827A
478603D
007328A
592239C
169552C
116287F
517242E
255139C
236163B
537867F
089458D
030830B
863909C
466116F
621956D
906471E
331211A
420278E
558966C
377768C
539362B
133966C
477568D
310854D
757269A
878983C
023893F
202555E
836474E
204905E
278566F
039825D
487680D
092080E
030646C
215090D
798194B
886543B
217142D
576300D
575497B
792655D
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681197C
473145D
723241E
318166E
155621D
660197D
193976E
297766B
342115B
307505E
962254B
267757C
888701C
164086F
519379E
440654B
953447E
523224C
535714E
308801A
806229C
982163E
000225F
881897C
872158D
547429C
841682B
418823E
784355A
448638B
382267D
994310C
497962B
551555C
459079B
396385E
319188E
998255D
272661A
870505E
145408D
997716A
690147A
617437D
807703E
643363E
151666E
972268D
976018A
860753B
329004B
373949B
691825C
467596E
675848A
379236A

960143A
702452B
470085A
146275E
739727C
029468C
820779C
144049A
618926A
747329A
115691D
385347E
018299A
889564A
775714D
137111D
701969D
077405C
187326C
922009A
649403C
701968D
465327F
216375C
806021B
968971C
643223B
422131F
163544C
857361D
459392B
508728C
254546D
967297C
309242B
368333A
111174F
099534C
378491C
410618B
215976B
830146C
675845A
585317B
956307B
961484C
627802D
587460A
091041B
885918B
589659D
694356C
101092C

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2005. évi éves elõfizetési díja: 13 248 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

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

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2005. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6624 Ft áfá val

egy év re 13 248 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

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

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2005. év re: 20 424 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2005. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 424 Ft  áfá val.

fél év re: 10 212 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2005. évi éves elõfizetés díja: 4968 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

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

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

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

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

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2005. évi éves elõfizetési díj: 89 148 Ft. Egy példány ára: 184 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +161 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

05.2782 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2006. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest,
Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62.
Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2006. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 98 808 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 14 628 Ft/év
Határozatok Tára 22 632 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 520 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 768 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 692 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 116 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 20 976 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 26 220 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 312 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 216 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 184 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 348 Ft/év
Sportértesítõ 4 968 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 732 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny 21 804 Ft/év
Jogtanácsadó 6 348 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 14 904 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 104 880 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 288 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 768 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 19 872 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 180 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 804 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 360 Ft/év
Statisztikai Közlöny 12 972 Ft/év
Szociális Közlöny 15 456 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 592 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 348 Ft/év
Magyar Közigazgatás 9 384 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 4 858 Ft/év

Élet és Tudomány 11 040 Ft/év
L'udové noviny 2 760 Ft/év
Neue Zeitung 4 416 Ft/év
Természet Világa 6 072 Ft/év
Valóság 7 176 Ft/év

Kibõvített Cégközlöny CD
2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektronikus Cégközlöny olyan területekkel bõvült, amelyeket az üzleti környezetben mûködõ
felhasználóink jelentõs hányada a naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és igényel.
A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a Közbeszerzési
Értesítõ és a Versenyfelügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.
A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 25%-os áfával 118 080 Ft, fél évre 59 040 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének
2006. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 200 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 280 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 500 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 8000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD) Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2006. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 70 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 120 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 150 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 187 500 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 300 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 450 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2005-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.


