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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2005. évi LXV.
törvény

a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl
és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi CXXVIII. törvény,

valamint a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl  szóló

2004. évi CXXXV. törvény módosításáról*

1.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi közút -
hálózatának köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló
2003. évi CXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Aptv.) 3.  §-a 
(4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 13.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel, a ma gán tõ ke be vo ná sá val,
pi a ci for rás ból fi nan szí roz ni kí vánt egyes gyors for gal mi
út sza ka szok ese té ben – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ dés
 keretében meg va ló su ló út sza ka szo kat – az Ál la mi Autó -
pálya Ke ze lõ Rt. (a továb biak ban: ÁAK Rt.) lát ja el a
gyors for gal mi út há ló zat be ru há zá si és üze mel te té si fel -
ada ta it. En nek ke re té ben]

„c) szol gál ta tást nyújt, amely nek el len ér té ke ként pi a ci
be vé te le ket re a li zál, így kü lö nö sen a Ma gyar Ál lam ál tal
szer zõ dés alap ján fi ze tett ren del ke zés re ál lá si dí jat. A ren -
del ke zés re ál lá si díj ról  szóló szer zõ dés idõ tar ta ma az egy
évet meg ha lad hat ja.”

 (2) Az Aptv. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Az NA Rt.-nek el szá mo lá si kö te le zett sé ge kelet -
kezik a Ma gyar Ál lam mal szem ben az ÁAK Rt.-nek tör -
ténõ – a 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt, fo lya mat ban
lévõ gyors for gal mi út be ru há zá sok – át ru há zá sá val össze -
füg gés ben. Az el szá mo lá si kö te le zett ség ke re té ben az
NA Rt. a Ma gyar Ál lam ré szé re meg té rí ti azo kat a pénz -
esz kö zö ket, ame lye ket a köz pon ti költ ség ve tés bõl ezen
gyors for gal mi utak ter ve zé sé re, elõ ké szí té sé re, mér nö ki
le bo nyo lí tá sá ra és épí té sé re ka pott.”
 (3) Az Aptv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az ÁAK Rt.-t az 1–3. szá mú mel lék le tek ben fog -
lalt, ál la mi tu laj don ban lévõ gyors for gal mi út be ru há zá sok
(ide ért ve a be fe je zet len be ru há zá so kat, az el ké szü lõ
gyors for gal mi uta kat és azok tar to zé ka it) és az azok alap ját 
ké pe zõ föld rész le tek te kin te té ben – ki vé ve a kon cesszi ós
szer zõ dés ke re té ben meg va ló su ló út sza ka szo kat és azo kat
az út be ru há zá so kat, ame lyek ese té ben a va gyon ke ze lõi
 jogot ko ráb ban, va gyon ke ze lé si szer zõ dés ke re té ben, az
ÁAK Rt. meg sze rez te – el len ér ték fi ze té se nél kül va gyon -
ke ze lõ nek kell te kin te ni, a (4) be kez dés ben fog lal tak ra
 figyelemmel. Az ÁAK Rt. kö te les az e tör vény ere jé nél
fog va va gyon ke ze lé sé be ke rült út be ru há zá sok tekinte -
tében a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal va gyon ke ze lé si
szer zõ dést köt ni. Az ÁAK Rt. va gyon ke ze lõi jo gát az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba az ÁAK Rt. tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba vagy köz ok irat ba fog lalt nyi lat ko za ta alap -
ján be kell je gyez ni.

(7) Az ÁAK Rt. tu laj do no si jo ga i nak gya kor ló ja az
ÁAK Rt. ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek ha tás kö rét nem von -
hatja el, és ré szük re uta sí tást nem ad hat.”

2.  § Az Aptv. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ sor ral
egé szül ki:
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[A 2004. de cem ber vé gé ig
át adás ra ke rü lõ gyors for gal mi utak

2005 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ

sza ka szok

2006 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ

sza ka szok

2007 vé gé ig
át adás ra ke rü lõ

sza ka szok

sza kasz ki épí tés sáv km sáv km sáv km sáv km]

„M7 Ba la ton ke reszt úr–
Nagy ka ni zsa
(170,7–205,247 km)

au tó pá lya 2 × 2 35”

3.  § Az Aptv. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„M0 Ke let, M5–4. sz. fõút kö zött (29,5–42,2 km)
4-es szá mú fõút Üllõ Ve csés el ke rü lõ (19,176–31,6 km)
M0 Észak, M2–11. sz. fõút kö zött (75,4–78,6 km), (M0 Észa ki-híd) 10. sz. fõút fej lesz té se
M7 Ba la ton ke reszt úr–Nagy ka ni zsa (170,7–205,247 km)
M7 Le te nye–or szág ha tár (231,3–232,6 km)”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. jú ni us 27-i ülés nap ján fo gad ta el.



4.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 33.  §-ának (1) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány ál tal 2005. év ben új on nan vál lal ha tó
egye di ke zes sé gek együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a
375 000,0 mil lió fo rin tot.”

5.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az Aptv. 1. szá mú mel lék le té bõl az
„Össze sen 65 44 322 205” szö veg rész és az Aptv. 2. szá -
mú mel lék le té bõl az „M7 Ba la ton ke reszt úr–Nagy ka ni zsa
 szakasz, au tó pá lya” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
 (2) Az e tör vény 3.  §-ában fog lalt gyors for gal mi út sza -
ka szok ese tén az Aptv. 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott el szá mo lá si kö te le zett ség nek 2005. jú ni us 30-ig
kell ele get ten ni.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

2005. évi LXVI.
törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló
2001. évi XX. törvény módosításáról*

1. § A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény (a továb biak ban: MFB Tv.)
1.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(5) Az MFB Rt.-re, az ál ta la vég zett pénz ügyi szol -
gáltatási te vé keny ség re a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
1997. évi CXLIV. tör vény (a továb biak ban: Gt.), ille tõ leg
a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló
1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) ren del ke -
zé se it az e tör vény ben fog lalt el té rés sel kell al kal maz ni.”

2.  § Az MFB Tv. 2.  §-ának d) és f) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zé sek lép nek, és ez zel egy ide jû leg a
2.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[2.  § Az MFB Rt. fel ada ta, hogy a 3.  § (1)–(3) be kez dé -
se i ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö ré ben – az át lát ha tó -
ság, a cél sze rû ség, a gaz da sá gos ság, a ha té kony ság és a
pru den cia kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen – a Kor mány
 közép- és hosszú távú gaz da ság stra té gi á ja ál tal meg ha tá -
ro zott gaz da ság fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük -
séges fej lesz té si for rá sok biz to sí tá sa ér de ké ben, rész ben
ön ál ló an, rész ben más ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek kel
kö zö sen részt ve gyen]

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. jú ni us 27-i ülés nap ján fo gad ta el.

„d) az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó ál la mi és
ön kor mány za ti fej lesz té sek, be ru há zá sok pénz ügyi le bo -
nyo lí tá sá ban, va la mint – kü lön jog sza bály ban sza bá lyo -
zott el já rás sze rint – az Eu ró pai Unió esz kö ze i nek igény -
be vé te lé hez kap cso ló dó fel ada tok (ide ért ve a nem zet kö zi
gaz da sá gi vagy pénz ügyi in téz mény tõl tör té nõ forrás -
bevonást és köz ve tí tést is) el lá tá sá ban;”

„f) a Kor mány ha tá ro za ta alap ján
1. az ál la mi és a he lyi ön kor mány za ti tu laj don ban

lévõ va gyon ér té ke sí té se so rán, an nak meg vá sár -
lá sá hoz,

2. a la kó épü let fel újí tá sá hoz a la kás szö vet ke zet,
illetõ leg a tár sas ház tu laj do nos tár sa i nak közös -
sége ré szé re,

3. a ma gyar ál lam pol gá rok, ille tõ leg leg alább egy
éve élet vi tel sze rû en Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó
ter mé sze tes sze mé lyek fej lesz té si be ru há zá sa i hoz

  szük sé ges hi te lek re fi nan szí ro zá sá ban;
g) a Kor mány ha tá ro za ta alap ján az ele mi kárt szen ve -

dett tér ség ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok 
és ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re a kár kö vet kez mé nye i -
nek fel szá mo lá sát szol gá ló be ru há zá sok finanszírozá -
sához szük sé ges hi tel, il let ve köl csön for má já ban tör té nõ
biz to sí tá sá ban.”

3.  § Az MFB Tv. 3.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[(2) Az MFB Rt. – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kör ben – az aláb bi pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé ge ket
vé gez he ti:]

„i) pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té se (ügy nö ki te vé -
keny ség).”

4.  § (1) Az MFB Tv. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az MFB Rt. ki zá ró lag egy évet meg ha la dó (így
 különösen kö zép- és hosszú le já ra tú) fej lesz té si célú hi telt, 
ille tõ leg köl csönt nyújt hat, va la mint csak ilyen hi tel re,
ille tõ leg köl csön re vál lal hat ke zes sé get, bank ga ran ci át,
 továbbá egyéb ban ká ri kö te le zett sé get.”
 (2) Az MFB Tv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban egy évet meg ha la -
dó fej lesz té si célú hi tel nek, ille tõ leg köl csön nek mi nõ sül:

a) a be ru há zás hoz köz vet le nül kap cso ló dó for gó esz -
köz igény tar tós fi nan szí ro zá sa,

b) a be ru há zást ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó finan -
szírozása, vagy

c) e tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi
tár sa sá gok ré szé re az MFB Rt., mint tu laj do nos ál tal nyúj -
tott hi tel, ille tõ leg köl csön.

(6) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban fej lesz té si tõke -
finanszírozásnak mi nõ sül a be ru há zás hoz köz vet le nül
kap cso ló dó for gó esz köz igény tar tós fi nan szí ro zá sa.

(7) Az (5) be kez dés a) pont já ban, ille tõ leg a (6) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott, a be ru há zás hoz köz vet le nül kap -
cso ló dó for gó esz köz igény tar tós fi nan szí ro zá sá ra nyúj tott
hi tel, ille tõ leg köl csön össze ge nem ha lad hat ja meg a be ru -
há zás brut tó mó don szá mí tott össze gé nek negy ven szá za -
lé kát.”
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5.  § Az MFB Tv. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) A Hpt. 79.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zés tõl el té rõ en az MFB Rt. ál tal a hi tel in té ze tek kel
szem be ni – ügy fe len ként vagy ügy fél cso por ton ként kü lön
szá mí tott – koc ká zat vál la lá sok net tó ér té ken szá mí tott
össze ge nem ha lad hat ja meg az MFB Rt. pru den ci á lis elõ -
írások alap já ul szol gá ló sza va to ló tõ ké jé nek száz öt ven
szá za lé kát.”

6.  § Az MFB Tv. 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„17.  § (1) Az MFB Rt. mun ka vi szonyt vagy mun ka vég -
zés re irá nyu ló egyéb jog vi szonyt csak a Hpt.-ben meg ha -
tá ro zott sze mé lyi fel té te lek nek meg fe le lõ, bün tet len elõ -
éle tû, cse lek võ ké pes sze méllyel lé te sít het, aki fel ada ta i -
nak el lá tá sá hoz szük sé ges ma gas szin tû el mé le ti is me re -
tek kel, gya kor lat tal ren del ke zik és meg fe lel az össze fér he -
tet len sé gi sza bá lyok nak. Az al kal ma zot tak ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat az MFB Rt. szer ve ze ti-mû kö dé si
sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.”

7.  § Az MFB Tv. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„18.  § (1) Az MFB Rt. igaz ga tó sá gá nak, fel ügye lõ
 bizottságának tag ja i ra, al kal ma zot ta i ra a Gt.-ben, a
Hpt.-ben és a (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze -
fér he tet len sé gi sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

8.  § (1) Az MFB Tv. mel lék le té nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az MFB Rt. a 8.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
100%-ot el érõ tu laj don részt sze rez het, ille tõ leg bir to kol -
hat a kö vet ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ban:”
 (2) Az MFB Tv. mel lék le te ki egé szül a kö vet ke zõ tár sa -
ság gal:

„Be szál lí tói Be fek te tõi Rt.”

9.  § (1) E tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
447.  §-ának (1), (3) és (4) be kez dé se;

b) a pénz ügyi szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó egyes tör -
vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVIII. tör vény
141.  §-ának (3) be kez dé se.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

2005. évi LXVII.
törvény

a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi
pályaudvar–Bosnyák tér közötti –

metróvonal megépítésének állami támogatásáról*

1.  § A Ma gyar Ál lam (a továb biak ban: Ál lam) a köz -
pon ti költ ség ve tés bõl tá mo ga tást nyújt Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta (a továb biak ban: Fõ vá ros) ré szé re a bu da -
pes ti 4-es met ró vo nal Bu da pest Ke len föl di pá lya ud var–
Bos nyák tér kö zött tör té nõ meg épí té sé hez.

2.  § (1) Az Ál lam ál tal a Fõ vá ros ré szé re nyúj tott tá mo -
ga tás ma xi má lis össze ge 2002. évi áron, ál ta lá nos for gal mi 
adó nél kül össze sen 208 869,6 mil lió fo rint.

(2) A kont roll po zí ció gya kor lá sát se gí tõ szak ér tõi szol -
gál ta tás igény be vé te lé re az Ál lam az ál la mi tá mo ga tás ból
éven te leg fel jebb 50 mil lió fo rint össze get fel hasz nál hat,
amely bõl a tárgy év ben fel nem hasz nált részt a tárgy évet
kö ve tõ ket tõ hó na pon be lül az Ál lam a Fõ vá ros szá má ra a
bu da pes ti 4-es met ró vo nal meg épí té sé hez nyúj tan dó ál la -
mi tá mo ga tás ként igény be ve he tõ vé tesz a Fõ vá ros sal kö -
ten dõ szer zõ dés ben fog lalt ren del ke zé sek nek meg fele -
lõen.

3.  § A Fõ vá ros a 2.  §-ban meg ál la pí tott ál la mi tá mo ga -
tást a be ru há zás pénz ügyi szük ség le té nek meg fele lõen, a
fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ará nyos fi nan -
szí ro zás sze rint ve he ti igény be. A költ ség ve té si évre jó vá -
ha gyott tá mo ga tás igény be nem vett ré sze a kö vet ke zõ
költ ség ve té si évek ben is igény be ve he tõ.

4.  § Az Ál lam ál tal vál lalt tá mo ga tá si kö te le zett ség
 folyóáras össze gét, va la mint az ál la mi tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá nak ál la mi kont roll já ra for dí tan dó össze get a
2006–2010. évek re vo nat ko zó éves költ ség ve tés ben ki -
adás ként elõ kell irá nyoz ni a He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sa fe je zet ben.

5.  § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz -
tert, hogy a Kor mány jó vá ha gyá sá val meg kös se a Fõ -
várossal a be ru há zás elsõ – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud -
var–Bu da pest Ke le ti pá lya ud var kö zöt ti – sza ka sza kö zös
fi nan szí ro zá sá ról ren del ke zõ szer zõ dést mó do sí tó szer zõ -
dést, amely ben a je len tör vény ben meg ha tá ro zott felté -
telek sze rint vál lal hat kö te le zett sé get az ál la mi tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá nak mó do sí tá sá ra.

6.  § Az Ál lam fel füg geszt he ti a be ru há zás tá mo ga tá sá -
nak fo lyó sí tá sát, ha a Fõ vá ros az ál ta la vál lalt fi nan szí ro -
zá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. jú ni us 27-i ülés nap ján fo gad ta el.
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7.  § A bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pálya -
udvar–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal meg va ló sí tá sa
so rán lét re ho zott azon va gyon tárgy nak, amely a he lyi
 önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 79.  §
(1) be kez dé se alap ján törzs va gyon ná nyil vá nít ha tó, a be -
ru há zó ál tal he lyi (fõ vá ro si) ön kor mány zat ré szé re el len ér -
ték  nélkül tör té nõ olyan át adá sa, amely az ál ta lá nos for gal -
mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény 7.  § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ter mék ér té ke sí tés nek mi nõ sül,
 továbbá he lyi (fõ vá ro si) ön kor mány zat ré szé re a 4-es met -
ró vo nal meg va ló sí tá sa ré sze ként a be ru há zó ál tal tör té nõ
olyan  ellenérték nél kü li szol gál ta tás nyúj tás, amely nek
 tárgya a he lyi (fõ vá ro si) ön kor mány zat törzs va gyo ná ba
tar to zó  vagyontárgy le bon tá sa, bõ ví té se, fel újí tá sa, át ala -
kí tá sa, hely re ál lí tá sa, kor sze rû sí té se, át he lye zé se adó- és
il le ték men tes.

8.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl
és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 123.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„123.  § A Kincs tár a 4-es met ró be ru há zás finanszíro -
zása so rán a Bu da pes ti Köz le ke dé si Rt.-t ter he lõ, a pro -
jekt költ ség ré szét ké pe zõ ki fi ze té sek rõl ki ál lí tott szám la
ál ta lá nos for gal mi adó-tar tal mát az ál ta lá nos forgalmiadó-
 bevallás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 60 na pon
 belüli vissza té rí té si kö te le zett ség gel, az ál la mi pénz -
készlet ter hé re ka mat men te sen meg elõ le ge zi Bu da pest
 Fõváros Ön kor mány za ta ré szé re.”

9.  § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

(A Kincs tár fel ada ta kü lö nö sen:)
„d) a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re, an nak for rá sa i ból

– jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel – megelõ -
legezési, lik vi di tá si hi telt nyújt hat az Egész ség biz to sí tá si
Alap nak, a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak, az el kü lö ní tett
 állami pénz ala pok nak, a he lyi ön kor mány za tok nak, a te rü -
let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi
XXI. tör vény ha tá lya alá tar to zó jogi sze mé lyi sé gû te rü let -
fej lesz té si ta ná csok nak és mun ka szer ve ze te ik nek, a Fõ vá -
ro si Ön kor mány zat nak a bu da pes ti 4-es met ró vo nal meg -
épí té sé vel kap cso la tos ál ta lá nos for gal mi adó megfize -
tésére, va la mint az év zá rás ke re té ben, a kö vet ke zõ év
 január 5-éig ese dé kes já ran dó sá gok fe de ze té re;”

10.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya -
ud var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal elsõ sza ka sza
meg épí té sé nek ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi
LV. tör vény 1–6. §-a, 10. §-a, 11. § (3) be kez dé se, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2004. évi CXXXV. tör vény 122. § (10) be kez dé se.

(2) Ahol e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt jog sza bály a
2003. évi LV. tör vény re hi vat ko zik, azon e tör vényt kell
ér te ni.

(3) A je len tör vény 2.  §-ában meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
összeg tar tal maz za a 2003. évi LV. tör vény 2.  §-ában meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá si össze get is.

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló tör vény ben a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá -
sai fe je zet, 9. cím Bu da pest 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá -
lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal elsõ sza ka sza
épí té sé nek tá mo ga tá sa elõ irány zat fel hasz nál ha tó a je len
tör vénnyel jó vá ha gyott fel ada tok fi nan szí ro zá sá ra is.

11.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

2005. évi LXVIII.
törvény

a tisztességtelen piaci magatartás 
és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 
1996. évi LVII. törvény módosításáról*

1.  § A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -
lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény (a továb -
biak ban: Tpvt.) 15.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„15.  § (1) Nem füg get le nek az egy vál lal ko zás-cso port -
ba tar to zó vál lal ko zá sok, va la mint azok a vál lal ko zá sok,
ame lye ket ugyan azok a vál lal ko zá sok irá nyí ta nak.

(2) Egy vál lal ko zás-cso port ba tar to zik a vál lal ko zás
azok kal a vál lal ko zá sok kal,

a) ame lye ket a 23.  § (2) vagy (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint ön ál ló an irá nyít;

b) ame lyek az a) pont sze rint irá nyít ják;
c) ame lye ket a b) pont sze rin ti vál lal ko zás az a) pont

sze rint irá nyít;
d) ame lye ket az a)–c) pont sze rin ti vál lal ko zá sok és a

vál lal ko zás kö zül ket tõ vagy több kö zö sen irá nyít.
(3) Füg get len nek kell te kin te ni a 25.  §-ban em lí tett vál -

lal ko zá so kat, va la mint azo kat az ál la mi vagy he lyi ön kor -
mány za ti több sé gi tu laj don ban lévõ vál lal ko zá so kat, ame -
lyek pi a ci ma ga tar tá suk meg ha tá ro zá sá ban ön ál ló dön té si
jog gal ren del kez nek [27.  § (3) be kez dés].”

2.  § A Tpvt. 17.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„17.  § Men te sül a 11.  §-ban fog lalt ti la lom alól a meg ál -
la po dás, ha

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. jú ni us 13-i -i ülés nap ján fo gad ta el.
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a) az hoz zá já rul a ter me lés vagy a for gal ma zás éssze -
rûbb meg szer ve zé sé hez, vagy a mû sza ki vagy a gaz da sá gi
fej lõ dés elõ moz dí tá sá hoz, vagy a kör nye zet vé del mi hely -
zet vagy a ver seny ké pes ség ja vu lá sá hoz;

b) a meg ál la po dás ból szár ma zó elõ nyök mél tá nyos
 része a fo gyasz tó hoz jut;

c) a gaz da sá gi ver seny ve le já ró kor lá to zá sa vagy ki zá -
rá sa a gaz da sá gi lag in do kolt kö zös cé lok el éré sé hez szük -
sé ges mér té ket nem ha lad ja meg; és

d) nem te szi le he tõ vé az érin tett áruk je len tõs ré szé vel
kap cso lat ban a ver seny ki zá rá sát.”

3.  § A Tpvt. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20.  § An nak bi zo nyí tá sa, hogy a meg ál la po dás a ti la -
lom alól a 16.  § vagy a 17.  § alap ján men te sül, azt ter he li,
aki a men te sü lés re hi vat ko zik.”

4.  § (1) A Tpvt. 22.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A gaz da sá gi erõ fö lény meg íté lé sé hez vizs gál ni kell kü -
lö nö sen)

„b) a vál lal ko zás, il let ve vál lal ko zás-cso port [15.  §
(2) be kez dés] va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze tét,
il let ve an nak ala ku lá sát;

c) az érin tett piac szer ke ze tét, a pi a ci ré sze se dé sek ará -
nyát, a piac részt ve võ i nek ma ga tar tá sát, va la mint a vál lal -
ko zás nak, il let ve vál lal ko zás-cso port nak a piac ala ku lá sá -
ra gya ko rolt gaz da sá gi be fo lyá sát.”

(2) A Tpvt. 22.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Gaz da sá gi erõ fö lény ben le het egy vál lal ko zás, il -
let ve vál lal ko zás-cso port vagy több vál lal ko zás, il let ve
több vál lal ko zás-cso port kö zö sen.”

5.  § A Tpvt. 23.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Vál lal ko zá sok össze fo nó dá sa (kon cent rá ci ó ja) jön
 létre, ha]

„c) több, egy más tól füg get len vál lal ko zás kö zö sen hoz
lét re ál ta luk irá nyí tott olyan vál lal ko zást, amely egy ön ál ló 
vál lal ko zás va la mennyi funk ci ó ját tar tó san ké pes el lát ni.”

6.  § A Tpvt. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § (1) A vál lal ko zá sok össze fo nó dá sá hoz a Gaz da -
sá gi Ver seny hi va tal tól en ge délyt kell kér ni, ha va la mennyi 
érin tett vál lal ko zás-cso port [26.  § (5) be kez dés], va la mint
az érin tett vál lal ko zás-cso por tok tag jai és más vál lal ko zá -
sok ál tal kö zö sen irá nyí tott vál lal ko zá sok elõ zõ üz le ti év -
ben el ért net tó ár be vé te le együt te sen a ti zen öt mil li árd fo -
rin tot meg ha lad ja, és az érin tett vál lal ko zás-cso por tok kö -
zött van leg alább két olyan vál lal ko zás-cso port, mely nek
az elõ zõ évi net tó ár be vé te le a vál lal ko zás-cso port tag jai
és más vál lal ko zá sok ál tal kö zö sen irá nyí tott vállalko -

zások net tó ár be vé te lé vel együtt öt száz mil lió fo rint fe lett
van.

(2) Az öt száz mil lió fo rin tos kü szöb ér ték meg ha tá ro zá -
sa kor figye lembe kell ven ni az össze fo nó dás kö vet kez té -
ben az irá nyí tá sát el vesz tõ vál lal ko zás-cso port ba tar to zott
vál lal ko zá sok kal az össze fo nó dást meg elõ zõ két éves idõ -
szak ban az irá nyí tást meg szer zõ vál lal ko zás-cso port ál tal
meg va ló sí tott – en ge dély ké ré si kö te le zett ség alá nem
esett – össze fo nó dá so kat is.

(3) A biz to sí tó in té ze tek össze fo nó dá sá nál a net tó ár be -
vé tel he lyett a brut tó biz to sí tá si dí jak ér té két kell figye -
lembe ven ni. A be fek te té si szol gál ta tók össze fo nó dá sá nál
a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség be vé te lét, a pénz tá -
rak össze fo nó dá sá nál a tag díj be vé telt kell figye lembe ven -
ni. A hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok össze fo -
nó dá sá nál a net tó ár be vé tel he lyett az aláb bi be vé te li té te -
lek össze gét kell figye lembe ven ni:

a) ka ma tok és ka mat jel le gû be vé te lek,
b) be vé tel ér ték pa pí rok ból:
ba) be vé tel rész vé nyek bõl és egyéb vál to zó ho za mú

 értékpapírokból,
bb) be vé tel ré sze se dés bõl,
bc) be vé tel kap csolt vál lal ko zá sok ban való részese -

désbõl,
c) ka pott ju ta lék be vé te lek,
d) pénz ügyi mû ve le tek net tó nye re sé ge,
e) egyéb üz le ti te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel.”

7.  § (1) A Tpvt. 26.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(3) Köz ve tett részt ve võk nek mi nõ sül nek azon vál lal -
ko zás-cso port [15.  § (2) be kez dés] to váb bi tag jai, amely be
a köz vet len részt ve võ tar to zik.”

(2) A Tpvt. 26.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Érin tett vál lal ko zás-cso port a (2) be kez dés sze rin ti
va la mely köz vet len részt ve võ és az ah hoz a (3) és (4) be -
kez dés sze rint kap cso ló dó köz ve tett részt ve võk együt -
tese.”

8.  § A Tpvt. 27.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A kö zö sen irá nyí tott vál lal ko zás net tó ár be vé te lét
egyen lõ arány ban kell meg osz ta ni az azt irá nyí tó vállal -
kozások kö zött, oly mó don, hogy az azo nos vállalkozás-
 csoporthoz tar to zó vál lal ko zá so kat az irá nyí tá si arány
 számítása szem pont já ból egy nek kell te kin te ni.”

9.  § A Tpvt. 30.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
 mondattal egé szül ki:

„Amennyi ben a 23.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin -
ti kö zös vál lal ko zás lét re ho zá sá nak cél ja vagy ha tá sa a lét -
re ho zó vál lal ko zás-cso por tok pi a ci ma ga tar tá sá nak össze -
han go lá sa, ak kor az össze fo nó dást a 17.  § alap ján kell el bí -
rál ni.”
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10.  § A Tpvt. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal köz pon ti költ ség ve té -
si szerv, amely a köz pon ti költ ség ve tés szer ke ze ti rend jé -
ben ön ál ló fe je ze tet al kot, költ ség ve té sé nek ki adá si és be -
vé te li fõ össze gei ki zá ró lag az Or szág gyû lés ál tal csök -
kent he tõ ek.”

11.  § A Tpvt. 35.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö két, el nök he lyet -
te sét az elõd je meg bí za tá sá nak le jár tát meg elõ zõ há rom
hó na pon be lül meg kell ne vez ni, va la mint a ki ne ve zé sé hez 
szük sé ges fo lya ma tot az elõ zõ ki ne ve zés le jár ta elõtt egy
hó nap pal be kell fe jez ni.”

12.  § (1) A Tpvt. 36.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az (1) be -
kez dés a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

(A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke)

„e) ki je lö li az 1/2003/EK ren de let sze rin ti Ver seny kor -
lá to zó Ma ga tar tá sok és Erõ fö lé nyes Hely ze tek Ta nács adó
Bi zott sá gá ban, va la mint a vál lal ko zá sok kö zöt ti össze -
fonódások el len õr zé sé rõl  szóló 139/2004/EK ta ná csi ren -
de let (a továb biak ban: 139/2004/EK ren de let) sze rin ti
Össze fonódások Ta nács adó Bi zott sá gá ban a Gaz da sá gi
Ver seny hi va talt kép vi se lõ sze mé lye ket,

f) fe le lõs a ver seny kul tú ra fej lesz té sé ért, így kü lö nö sen

fa) a ver seny tár sa dal mi el fo ga dott sá ga ér de ké ben a
ver seny po li ti kai is me re tek ter jesz té sé ért, ide ért ve a ver -
seny bõl fa ka dó elõ nyök kel kap cso la tos fel vi lá go sí tó mun -
kát, to váb bá a jog kö ve tõ ma ga tar tás, il let ve a ver seny ba rát 
sza bá lyo zá si kör nye zet ki ala kí tá sá nak elõ se gí té se ér de ké -
ben vég zett tá jé koz ta tást,

fb) a ver seny köz gaz da sá gi és jogi kér dé se i vel foglal -
kozó szak mai köz élet fej lõ dé sé hez való hoz zá já ru lá sért.”

(2) A Tpvt. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke)

„c) éven te be szá mol az Or szág gyû lés nek, il let ve kü lön
fel ké rés re az Or szág gyû lés ha tás kör rel ren del ke zõ bi zott -
sá gá nak a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal te vé keny sé gé rõl és a
tör vény al kal ma zá sa so rán szer zett ta pasz ta la tai alap ján
ar ról, hogy a gaz da sá gi ver seny tisz ta sá ga és sza bad sá ga
mi ként ér vé nye sül,”

(3) A Tpvt. 36.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ké vel – a (4) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – egyez tet ni kell min den
olyan ter ve zett in téz ke dést és jog sza bály-kon cep ci ót, il let -
ve ter ve ze tet, amely érin ti a hi va tal fel adat kö rét, így kü lö -
nö sen, ha a ter ve zett in téz ke dés vagy jog sza bály a ver -
senyt – va la mely te vé keny ség gya kor lá sát vagy a pi ac ra
lé pést – kor lá toz za, ki zá ró la gos sá gi jo go kat biz to sít, to -

váb bá az árak ra vagy az ér té ke sí té si fel té te lek re vo nat ko zó 
elõ írásokat tar tal maz.”

(4) A Tpvt. 36.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal nak a ma gyar or szá gi ver seny kul tú ra fej -
lesz té se, va la mint a re gi o ná lis ver seny jo gi in téz mény rend -
szer fej lesz té sé nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben lét re ho zott
szer ve ze ti egy sé gét az ala pí tó ha tá ro zat ban ön ál ló jogi
sze mé lyi ség gel ru ház hat ja fel.”

13.  § A Tpvt. 38.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ver seny ta nács tag ja a ver seny fel ügye le ti el já rás
so rán csak a tör vény nek van alá ren del ve, egye bek ben a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal köz tiszt vi se lõ je.”

14.  § A Tpvt. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„42.  § (1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö két a mi -
nisz ter nek, el nök he lyet te se it a köz igaz ga tá si ál lam tit kár -
nak a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény ben fog lal tak sze rint meg ál la pí tott havi alap il let -
mé nyé vel azo nos dí ja zás, il let ve azo nos jut ta tá sok il le tik
meg, az zal az el té rés sel, hogy az el nök he lyet tes alap il let -
mé nye a fõ tiszt vi se lõi alap il let mény nek meg fe le lõ, a ve ze -
tõi il let mény pót lék mér té ke az el nök ese tén az alap il let mé -
nye 110%-a, az el nök he lyet tes ese tén az alap il let mé nye
100%-a. A Ver seny ta nács tag ja alap il let mé nye a kü lön
tör vény ben meg ál la pí tott il let mény alap tíz sze re se, a ve ze -
tõi il let mény pót lék mér té ke pe dig az alap il let mény 80%-a.

(2) Amennyi ben a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke, el -
nök he lyet te se, a Ver seny ta nács tag ja e meg bí za tá sát há -
rom évig be töl töt te, és a meg bí za tás meg szû né sé re a meg -
bí za tás idõ tar ta má nak le tel te, kü lön tör vény ben elõ írt kor -
ha tár be töl té se, nyug dí ja zás  miatt ke rül sor, to váb bi há rom 
hó na pon ke resz tül a havi il let mé nyé nek meg fe le lõ össze -
gû jut ta tás ra jo go sult. Ha a meg bí za tás ha lál  miatt szû nik
meg, a jut ta tás az örö köst il le ti meg.

(3) Amennyi ben a meg bí za tás meg szû né sé re há rom év -
nél hosszabb idõn túl ke rül sor, a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott jut ta tás min den to váb bi ki ne ve zés ben el töl tött év
után to váb bi egy havi il let ménnyel emel ke dik, de össze sen 
nem le het több ti zen két havi il let mény nél.”

15.  § (1) A Tpvt. 42/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el nök a vizs gá ló nak el kü lö nült szer ve ze ti egy -
ség ve ze té sé re vizs gá ló iro da ve ze tõi, va la mint – vizs -
gáló iro da ve ze tõ he lyet te sí té sé re – vizs gá ló irodavezetõ-
 helyettesi meg bí zást ad hat.”

(2) A Tpvt. 42/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vizs gá ló gya kor no kot öt, a vizs gá lót tíz, a vizs -
gáló ta ná csost ti zen egy, a vizs gá ló fõ ta ná csost ti zen két
mun ka nap pót sza bad ság il le ti meg. A ve ze tõt meg il le tõ
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pót sza bad ság mér té ke vizs gá ló ve ze tõ fõ ta ná csos nál, vizs -
gá ló iro da ve ze tõ-he lyet tes nél és vizs gá ló iro da ve ze tõ nél
ti zen há rom mun ka nap.”

(3) A Tpvt. 42/A.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal a be kez dés a kö -
vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

(A vizs gá ló alap il let mé nye a kü lön tör vény ben meg ál la -
pí tott il let mény alap sze rint)

„f) a vizs gá ló iro da ve ze tõ-he lyet tes ese té ben az il let -
mény alap nyolc és fél sze re se,

g) a vizs gá ló iro da ve ze tõ ese té ben az il let mény alap
 kilencszerese.”

(4) A Tpvt. 42/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ve ze tõi il let mény pót lék mér té ke a vizs gá ló fõ ta -
ná csos ese té ben az alap il let mény 20%-a, a vizs gá ló ve ze tõ 
fõ ta ná csos ese tén az alap il let mény 30%-a, a vizs gá ló iro -
da ve ze tõ-he lyet tes ese tén az alap il let mény 40%-a, a vizs -
gá ló iro da ve ze tõ ese tén az alap il let mény 90%-a.”

(5) A Tpvt. 42/A.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A vizs gá ló)

„a) pá lya kez dõ köz tiszt vi se lõ ként, va la mint nem pá lya -
kez dõ köz tiszt vi se lõ ként a pró ba idõ idõ tar ta má ra vizs gá ló
gya kor no ki be so ro lást kap;”

(6) A Tpvt. 42/A.  §-ának (8) és (9) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy út tal e § a kö vet ke zõ
(10) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Vizs gá ló iro da ve ze tõi, vizs gá ló iro da ve ze tõ-he -
lyet te si meg bí zást köz igaz ga tá si szak vizs gá val vagy az zal
egyen ér té kû ké pe sí tés sel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ
 kaphat.

(9) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal köz szol gá la ti jog vi -
szony ban, va la mint mun ka vi szony ban álló mun ka tár sak
min den nap tá ri év ben kü lön jut ta tás ként két al ka lom mal
al kal man ként egy ha vi il let mény re jo go sul tak, amennyi -
ben a ki fi ze tés idõ pont já ban a jog vi szo nyuk a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal lal fenn áll és a tárgy fél év ben tény le ges
mun ka vég zé sük nem szü ne telt. A kü lön jut ta tást két rész -
let ben, a tárgy fé lé vet kö ve tõ hó nap vé gé ig kell ki fi zet ni.

(10) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal alap te vé keny sé gét
elõ se gí tõ mun ka kör ben fog lal koz ta tott, nem fel sõ fo kú
vég zett sé gû köz tiszt vi se lõk il let mény ki egé szí té sé nek
mér té ke az alap il let mény 50%-a.”

16.  § A Tpvt. a kö vet ke zõ 43/A.  §-sal egé szül ki:
„43/A.  § A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a ver seny kul tú ra

fej lesz té sé re jo go sult fel hasz nál ni az elõ zõ év ben be folyt
bír ság tel jes össze gé nek leg fel jebb öt szá za lé kát, va la mint
a ver seny fel ügye le ti el já rá sok kal és ága za ti vizs gá la tok kal 
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá hoz kap cso ló dó ki adá sok fe -
de ze té re az elõ zõ év ben be folyt el já rá si díj, va la mint el já -
rá si bír ság tel jes össze gét.”

17.  § A Tpvt. a 43/A.  §-t köve tõen az aláb bi VIII. Fe je -
zet tel (43/B–43/F.  §) egé szül ki:

„VIII. Fejezet

Ága za ti vizs gá lat

43/B.  § A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ága za ti vizs gá la tá -
ra a 49–51.  § és az 58.  § (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se it
meg fele lõen al kal maz ni kell. Egye bek ben az ága za ti vizs -
gá lat ra – ha e Fe je zet el té rõ en nem ren del ke zik – meg fele -
lõen al kal ma zan dók a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé sei.

43/C.  § (1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke,
amennyi ben az ár moz gá sok vagy más pi a ci kö rül mé nyek
arra utal nak, hogy az adott ága zat hoz tar to zó va la mely
 piacon a ver seny tor zul, vagy kor lá to zó dik – a pi a ci fo lya -
ma tok meg is me ré se és ér té ke lé se cél já ból – vég zés sel ága -
za ti vizs gá la tot in dít. Az ága za ti vizs gá la tot el ren de lõ vég -
zés in do ko lá sá ban meg kell je löl ni, hogy mely pi a ci kö rül -
mé nyek re te kin tet tel szük sé ges az ága za ti vizs gá lat meg -
in dí tá sa. A vizs gá lat in dí tó vég zést hir det mé nyi úton kell
kö zöl ni, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal in ter ne tes hon lap ján
való köz zé té tel lel. Az ága za ti vizs gá lat ban a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal el nö ke ál tal erre ki je lölt köz tiszt vi se lõk
vesz nek részt.

(2) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke az ága za ti vizs -
gá lat so rán a gaz da sá gi ága zat vál lal ko zá sa i tól – vá lasz -
adá si ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel vi lá go sí tást kér het. A
fel vi lá go sí tás irán ti ké re lem nem tel je sí té se, ké se del mes
tel je sí té se, il let ve va lót lan vagy meg té vesz tõ vá lasz adás
ese té ben a vál lal ko zást a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke 
vég zés sel bír ság gal sújt hat ja. A bír ság leg ki sebb össze ge
öt ven ezer fo rint, leg ma ga sabb össze ge az elõ zõ üz le ti év -
ben el ért net tó ár be vé tel egy szá za lé ka. A tel je sí tés re meg -
ha tá ro zott ha tár idõ túl lé pé se ese tén napi összeg ben meg -
ha tá ro zott bír ság szab ha tó ki, mely nek leg ma ga sabb
össze ge az elõ zõ üz le ti év ben el ért net tó ár be vé tel egy nap -
ra jutó össze gé nek egy szá za lé ka.

(3) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott eset ben a fel adat kör ében el já ró Gaz da -
sá gi Ver seny hi va tal ál tal meg is mer he tõ egye di ada to kat és 
az egye di azo no sí tás ra al kal mas össze sí tett ada to kat az
azok kal ren del ke zõ ál la mi szerv tõl, il let ve a Ma gyar Nem -
ze ti Bank tól is kér he ti. E szer ve ze tek kel szem ben bír ság
ki sza bá sá nak nincs he lye.

43/D.  § (1) A vál lal ko zá sok, va la mint a 43/C.  § (3) be -
kez dé sé ben em lí tett szer ve ze tek kö te le sek a 43/C.  § (2) és
(3) be kez dé se alap ján kért in for má ci ó kat, ide ért ve az üz le -
ti tit kot is, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni.

(2) A szak ér tõ az ága za ti vizs gá lat so rán be te kint het a
mun ká ja el lá tá sá hoz szük sé ges ira tok ba, ide ért ve az üz le ti
tit kot, bank tit kot, biz to sí tá si tit kot, il let ve a kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott ér ték pa pír tit kot vagy pénz tár tit kot tar -
tal ma zó ira to kat is.
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(3) A fel vi lá go sí tás adá sá ra kö te le zett üz le ti ti tok [4.  §
(3) be kez dés a) pont] vé del mé re te kin tet tel kér he ti az üz le -
ti tit kot ké pe zõ in for má ci ók nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak
mel lõ zé sét. A ké re lem rõl való dön tés sel egy ide jû leg a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke vég zés sel kö te lez he ti a
ké rel me zõt – a 43/C.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt szer ve -
ze tek ki vé te lé vel – olyan irat vál to zat ké szí té sé re, amely
nem tar tal maz üz le ti tit kot.

43/E.  § (1) Az ága za ti vizs gá lat ered mé nyé rõl a Gaz da -
sá gi Ver seny hi va tal – éssze rû idõn be lül – je len tést ké szít.
A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke a je len tés ál la mi és
szol gá la ti tit kot, bank tit kot, biz to sí tá si tit kot, il let ve kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték pa pír tit kot vagy pénz tár -
tit kot és üz le ti tit kot nem tar tal ma zó vál to za tát nyil vá nos -
ság ra hoz hat ja.

(2) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a je len tés nyil vá nos -
ság ra ho za ta lát meg elõ zõ en biz to sít ja, hogy az érin tet tek a
je len tés tar tal má ra írás ban ész re vé te le ket te hes se nek, il let -
ve e cél ból meg hall ga tást is tart hat. A je len tés üz le ti tit kot
nem tar tal ma zó vál to za tát az érin tet tek nek olyan idõ pont -
ban kell meg kül de ni, hogy az írás be li ész re vé te le zés re, il -
let ve a meg hall ga tás ra való fel ké szü lés re leg alább har -
minc nap áll jon ren del ke zé sük re. A Gaz da sá gi Ver seny hi -
va tal az írás be li ész re vé te lek rõl, il let ve a meg hall ga tás ról
ké szült össze fog la lót, il let ve az érin tett pi a ci sze rep lõk nek
a je len tés tar tal má ra vo nat ko zó ér de mi ész re vé te le it tar tal -
ma zó do ku men tu mo kat – ha ké rik – a je len tés sel egy ide jû -
leg és azo nos he lyen hoz za nyil vá nos ság ra.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti je len tés tar tal má tól füg gõ en 
a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke

a) el ren del he ti va la mely vál lal ko zás el len a 70.  § alap -
ján ver seny fel ügye le ti el já rás in dí tá sát;

b) tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá gát,
mi nisz té ri u mot vagy ha tó sá got, ha az ága za ti vizs gá lat
olyan pi a ci za vart tárt fel, amely ver seny fel ügye le ti el já rás
ré vén nem or vo sol ha tó.

43/F.  § A 43/C.  § (1) be kez dé se sze rin ti vizs gá lat in dí tó
vég zés, a 43/C.  § (2) be kez dé se sze rin ti bír sá got ki sza bó
vég zés, va la mint a 43/D.  § (3) be kez dé se sze rin ti, az ira tok 
üz le ti ti tok ként ke ze lé sét el uta sí tó vég zés el len az érin tett
a vég zés köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog or -
vos la ti ké re lem mel él het. A jog or vos la ti ké re lem nek a
43/C.  § (1) be kez dé se sze rin ti vizs gá lat in dí tó vég zés ese -
té ben a vég zés vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya. A
jog or vos la ti ké rel met a Fõ vá ro si Bí ró ság köz igaz ga tá si
nem pe res el já rás ban, so ron kí vül bí rál ja el.”

18.  § A Tpvt. az aláb bi IX. Fe je zet tel (43/G–43/I.  §)
egé szül ki, egy út tal a VIII–XV. Fe je zet szá mo zá sa
X–XVII. Fe je zet re mó do sul:

„IX. Fejezet

Bejelentés és panasz

43/G.  § (1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ha tás kö ré be
tar to zó, e tör vény 8., 10., 11., 21. és 24.  §-ának ren del ke zé -

se i be, il let ve az EK-Szer zõ dés 81. vagy 82. cik ké be üt kö -
zõ ma ga tar tás ész le lé se ese tén bár ki be je len tés sel vagy
 panasszal él het a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz.

(2) A be je len tés sel és a pa nasszal kap cso la tos el já rás
nem ré sze a ver seny fel ügye le ti el já rás nak, e tör vény
X–XII. Fe je ze té nek ren del ke zé sei – az 54.  §-ban fog lal tak
ki vé te lé vel – a be je len tés sel és a pa nasszal kap cso la tos
 eljárásban nem al kal maz ha tók.

43/H.  § (1) Be je len tés a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ál tal
köz zé tett for má tu mú, meg fele lõen ki töl tött ûr lap Gaz da sá -
gi Ver seny hi va tal hoz tör té nõ be nyúj tá sá val te he tõ. Az ûr -
lap tar tal maz za a be je len tés el bí rá lá sá hoz szük sé ges lé -
nye ges té nye ket, így kü lö nö sen a be je len tõ és a be je len tett
azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat, a fel té te le zett jog sér -
tés meg je lö lé sét, a fel té te le zett jog sér tést meg va ló sí tó
konk rét ma ga tar tás le írá sát, az érin tett piac meg ha tá ro zá -
sá hoz szük sé ges alap ve tõ in for má ci ó kat, a fel té te le zett
jog sér tés idõ tar ta mát, a fel té te le zett jog sér tés sel kap cso la -
tos ál lí tá so kat alá tá masz tó té nye ket és bi zo nyí té ko kat.

(2) A be je len tés alap ján in dult el já rás ra a Ket. ren del ke -
zé sei kö zül ki zá ró lag a 17.  §-t, a 26.  §-t, a 40.  §-t, az
58–59.  §-t, a 72–73.  §-t, a 78–79.  §-t, a 81.  §-t, a 122.  §-t és 
a 153.  §-t kell al kal maz ni, az zal, hogy ahol a Ket. ügy fe let
em lít, azon a be je len tõt kell ér te ni.

(3) Amennyi ben a be je len tés ben fog lal tak kal kap cso lat -
ban a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el já rás ra nem jo go sult,
kö te les a be je len tést 15 na pon be lül a ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ szerv ré szé re át ten ni, és er rõl a be je -
len tõt ér te sí te ni.

(4) A vizs gá ló a be je len tés el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada -
to kat be sze rez he ti, az érin tet tek rész vé te lé vel szó be li meg -
hall ga tást tart hat, il let ve más ha tó ság vagy szak ér tõ köz re -
mû kö dé sé vel tisz táz za a be je len tés el bí rá lá sá hoz szük sé -
ges té nye ket. Ha az el já rás so rán az érin tett a köz re mû kö -
dést meg ta gad ja, vele szem ben sem el já rá si bír ság, sem
egyéb kény sze rí tõ esz köz nem al kal maz ha tó. A ko ráb bi val 
azo nos tar tal mú, ugyan azon be je len tõ ál tal tett is mé telt be -
je len tés el bí rá lá sa mel lõz he tõ.

(5) Aki a be je len tés vizs gá la ta so rán a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal szá má ra ada tot szol gál tat, kér he ti az üz le ti ti -
tok vé del mé re hi vat ko zás sal az ira tok ba való be te kin tés,
va la mint azok ról tör té nõ má so lat ké szí té sé nek kor lá to zá -
sát. Az el já rás ira ta i ba csak a be je len tõ, és csak a (8) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben, a be je len tés el bí rá lá sa
tár gyá ban ho zott vég zés meg ho za ta lát köve tõen, jog or -
vos la ti jo gá nak gya kor lá sa ér de ké ben te kint het be, ki vé ve, 
ha a vizs gá ló üz le ti ti tok vé del mé re te kin tet tel az irat be te -
kin tés kor lá to zá sát ren del te el.

(6) Az el já rás költ sé ge it az ál lam elõ le ge zi és vi se li. Ha
ver seny fel ügye le ti el já rás ban a be je len tés ben meg je lölt
ma ga tar tás tör vény be üt kö zõ vol ta meg ál la pí tás ra ke rül, a
be je len té si el já rás költ sé ge it is kö te les meg té rí te ni az, aki -
nek tör vény be üt kö zõ ma ga tar tá sát meg ál la pí tot ták.

(7) A be je len tõ kér he ti, hogy ne fed jék fel sze mé lyét, il -
let ve azt a tényt, hogy be je len tés sel élt a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal hoz.
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(8) A be je len tés be ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon
be lül a vizs gá ló

a) a 70.  § (1) be kez dé se alap ján vég zés sel vizs gá la tot
rend el el, vagy

b) vég zés sel meg ál la pít ja, hogy a be je len tés ben fog lalt, 
il let ve a be je len tés alap ján le foly ta tott el já rás ban be szer -
zett ada tok alap ján a ver seny fel ügye le ti el já rás meg in dí tá -
sá nak a 70.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lei
nem áll nak fenn.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti ha tár idõ in do kolt eset ben
hat van nap pal meg hosszab bít ha tó.

(10) A (8) be kez dés b) pont ja sze rin ti vég zést a be je len -
tõ vel min den eset ben, a be je len tet tel pe dig ak kor kell kö -
zöl ni, ha az el já rás ban részt vett.

(11) A (8) be kez dés b) pont ja sze rin ti vég zés el len a be -
je len tõ él het a köz lés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül jog or -
vos la ti ké re lem mel, me lyet a Fõ vá ro si Bí ró ság köz igaz ga -
tá si nem pe res el já rás ban bí rál el. Ha a bí ró ság ál lás pont ja
sze rint a (8) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá nak van he lye,
a vizs gá lót a vizs gá lat har minc na pon be lül tör té nõ el ren -
de lé sé re kö te le zi.

43/I.  § (1) A 43/H.  § (1) be kez dé se sze rin ti be je len tés -
nek nem mi nõ sü lõ be ad ványt a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
pa nasz ként kö te les ke zel ni. A pa nasz tár gyá ban foly ta tott
el já rás ra e § ren del ke zé sei irány adók.

(2) Amennyi ben a pa nasz ban fog lal tak kal kap cso lat ban
a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el já rás ra nem jo go sult, kö te -
les a pa naszt ti zen öt na pon be lül a ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ szerv ré szé re át ten ni, és er rõl a pa na -
szost ér te sí te ni.

(3) A pa naszt a be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon
be lül kell el bí rál ni. Ha az el bí rá lás meg ala po zá sa elõ re lát -
ha tó lag har minc nap nál hosszabb ide ig tart, a vizs gá ló er -
rõl a pa na szost az ere de ti ha tár idõ le jár ta elõtt az el in té zés
vár ha tó idõ pont já nak meg je lö lé se mel lett tá jé koz tat ja.

(4) A vizs gá ló a pa na szost meg hall gat hat ja, va la mint
tõle to váb bi fel vi lá go sí tást és in for má ci ót kér het. A pa na -
szos kér he ti, hogy ne fed jék fel sze mé lyét, il let ve azt a
tényt, hogy pa nasszal élt a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz.

(5) A ko ráb bi val azo nos tar tal mú, ugyan azon pa na szos
ál tal tett is mé telt, to váb bá a név te len pa nasz el bí rá lá sa
mel lõz he tõ.

(6) A pa nasz alap ján – ha az ala pos nak bi zo nyul –
a vizs gá ló dönt a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé rõl,
s er rõl a pa na szost tá jé koz tat ja.”

19.  § A Tpvt. 44.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályainak alkalmazása

44.  § A ver seny fel ügye le ti el já rás ra – e tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – a Ket. ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni, a 12.  § (2) be kez dé se, a 15.  §, a 16.  § (1)–(2) be kez -
dé se, a 18.  §, a 20.  §, a 22.  § (3)–(5) be kez dé se, a 27.  §

(2) be kez dé se, a 29.  §, a 30.  §, a 31.  § (1) be kez dé sé nek a),
b), d) és e) pont ja, va la mint (2)–(4) be kez dé se, a 32.  §
(5) be kez dé se, a 33.  § (1)–(2) be kez dé se, (3) be kez dé sé nek 
b), d) és f) pont ja, va la mint (4)–(9) be kez dé se, a 34.  §
(1) be kez dé sé nek má so dik for du la ta és (2) be kez dé se, a
36.  § (2)–(4) be kez dé se, a 37.  §, a 38.  § (1) be kez dé se, a
39.  § (5) be kez dé se, a 42–43.  §, a 46.  § (2) be kez dé se, a
47.  §, az 51.  § (1) és (6) be kez dé se, a 61.  § (1)–(2) be kez -
dé se, a 64.  §, a 66.  §, a 67.  § (2)–(3) be kez dé se, a 68.  § (1)
és (4) be kez dé se, a 69.  § (1), (2), (4) és (6) be kez dé se, a
70.  §, a 72.  § (3)–(4) be kez dé se, a 74.  § (2)–(5) be kez dé se,
a 75.  §, a 88.  § (1) be kez dé se, a 94.  §, a 97.  § (2) be kez dé sé -
nek a), c) és d) pont ja, (3) be kez dé sé nek b) pont ja, va la -
mint (5) be kez dé se, a 98–108.  §, a 109.  § (2)–(4) be kez dé -
se, a 112–113.  §, a 115.  § (1)–(4) be kez dé se, a 116.  §, a
117.  § (3) és (4) be kez dé se, a 123.  § (2) be kez dé sé nek má -
so dik mon da ta, a 125.  § b)–c) pont ja, a 127–129.  §, a
138.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja, a 140.  § (1) be kez dé sé -
nek b)–d) pont ja, a 141.  §, a 148.  § (6) be kez dé se, a 149.  §
(1) be kez dé sé nek d) pont ja és (4) be kez dé se, a 154.  §, a
157.  § (2)–(3) be kez dé se, a 158.  § (3) be kez dé se, a 159.  §
és a 171.  § (2) be kez dé se ki vé te lé vel.”

20.  § A Tpvt. 47.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el já rás fo lya mán a vizs gá ló, il let ve az el já ró ver -
seny ta nács vég zést hoz hat, az ügy ér de mé ben azon ban
csak az el já ró ver seny ta nács hoz hat ha tá ro za tot.”

21.  § A Tpvt. 48.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el já ró ver seny ta nács dön té se it há rom ta gú vagy
öt ta gú ta nács ban hoz za meg.”

22.  § A Tpvt. 50.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az ügy fél nyil ván va ló an alap ta la nul tesz ki zá -
rás ra irá nyu ló be je len tést, vagy ugyan ab ban az el já rás ban
ugyan azon sze mély el len is mé tel ten alap ta lan be je len tést
tesz, õt a ki zá rást meg ta ga dó vég zés ben el já rá si bír ság gal
(61.  §) le het súj ta ni.”

23.  § A Tpvt. 53.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Ha a ren del ke zés re álló ada tok ból meg ál la pít ha tó,
hogy a hi va tal ból in dult el já rás ban vizs gált ma ga tar tás nak
más vál lal ko zás is ré sze se volt, a vizs gá ló e vál lal ko zást az 
el já rás ba be von ja.

(5) Ha ké re lem re in dult el já rás ban az en ge dély meg ad -
ha tó sá gá hoz olyan vál lal ko zás szá má ra kel le ne kö te le zett -
sé get elõ ír ni, amely az el já rás ban ügy fél ként nem vesz
részt, a vizs gá ló fel hí vá sá ra e vál lal ko zás az el já rás ba ügy -
fél ként be lép het. Az el já rás ba be lé põ vál lal ko zás a ké re -
lem vissza vo ná sá ra nem jo go sult.”
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24.  § (1) A Tpvt. 55.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az ügy fél és kép vi se lõ je az el já rás so rán a vizs gá lat 
be fe je zé sét köve tõen, az el já ró ver seny ta nács ál tal meg ha -
tá ro zott idõ pont tól te kint het nek be az ira tok ba, és azok ról
má so la tot, fel jegy zést ké szít het nek. Az irat be te kin tés kez -
dõ idõ pont ját úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ügy fél nek
ele gen dõ idõ áll jon ren del ke zés re a nyi lat ko zat té tel re való
fel ké szü lés re. Az el já ró ver seny ta nács – az ira tok meg je lö -
lé sé vel – vég zés sel en ge dé lyez he ti, hogy az ügy fél és kép -
vi se lõ je a vizs gá lat be fe je zé se elõtt is be te kint hes sen meg -
ha tá ro zott ira tok ba, ha ez nem ve szé lyez te ti az el já rás
ered mé nyes sé gét.

(2) Az ügyész, va la mint az ügyész en ge dé lyé vel a nyo -
mo zó ha tó ság az el já rás ira ta i ba, a szak ér tõ a mun ká ja el lá -
tá sá hoz szük sé ges ira tok ba, ide ért ve az üz le ti tit kot, bank -
tit kot, biz to sí tá si tit kot, il let ve kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott ér ték pa pír tit kot vagy pénz tár tit kot tar tal ma zó ira to -
kat is, az el já rás so rán bár mi kor be te kint het, azok ról má so -
la tot, fel jegy zést ké szít het.

(3) Az ügy fél és az el já rás egyéb részt ve või üz le ti ti tok
vé del mé re hi vat ko zás sal kér he tik az ira tok ba való be te kin -
tés, va la mint az ira tok ról má so lat vagy fel jegy zés ké szí té -
sé nek kor lá to zá sát. A vizs gá ló nak, il let ve az el já ró ver -
seny ta nács nak a ké rel met el uta sí tó vég zé se el len kü lön
jog or vos lat nak (82.  §) van he lye. A ké re lem rõl való dön -
tés sel egy ide jû leg a vizs gá ló, il let ve az el já ró verseny -
tanács kö te lez he ti az ügy fe let, il let ve az el já rás egyéb
részt ve võ jét olyan irat vál to zat el ké szí té sé re, amely nem
tar tal maz üz le ti tit kot.”

(2) A Tpvt. 55.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el já rá sa so rán az ügy -
fél és az el já rás egyéb részt ve või nem te kint het nek be a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal, az Eu ró pai Bi zott ság és a tag -
ál la mi ver seny ha tó sá gok bel sõ ira ta i ba, ide ért ve az
1/2003/EK ren de let 11. és 14. cik ke sze rin ti ira to kat, va la -
mint a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal és más ha tó sá gok köz ti,
vagy az utób bi ak egy más köz ti le ve le zé sét, amennyi ben
ezen bel sõ ira tok a tény ál lás meg ál la pí tá sa kor nem ke rül -
nek bi zo nyí ték ként fel hasz ná lá sá ra.”

25.  § (1) A Tpvt. 56.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A mulasztás igazolása”

(2) A Tpvt. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„57.  § (1) Az el mu lasz tott ha tár nap tól, il let ve az el mu -

lasz tott ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott hat van na pon túl 
iga zo lá si ké rel met elõ ter jesz te ni nem le het.

(2) Az iga zo lá si ké re lem rõl a vizs gá lat ide je alatt a vizs -
gá ló, a ver seny ta nács elõt ti el já rás ban az el já ró ver seny ta -
nács dönt. A vizs gá ló iga zo lá si ké rel met el uta sí tó vég zé se
el len kü lön jog or vos la ti ké re lem nek van he lye (82.  §). Az
el já ró ver seny ta nács iga zo lá si ké rel met el uta sí tó vég zé se a 
ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt in dí tott ke re set ben
ki fo gá sol ha tó.”

26.  § (1) A Tpvt. 58.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a
 következõ al cím lép:

„Nemzetközi jogsegély”

(2) A Tpvt. 58.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal kül föl di ver seny ha tó -
ság gal fel ada ta ik el lá tá sá nak köl csö nös elõ moz dí tá sa ér -
de ké ben együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het.”

27.  § A Tpvt. 59.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„Külföldre irányuló kézbesítés”

28.  § A Tpvt. 61.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Eljárási bírság

61.  § (1) Az ügy fél lel, az el já rás egyéb részt ve võ jé vel,
il let ve a tény ál lás tisz tá zá sa so rán köz re mû kö dés re kö te le -
zett sze méllyel szem ben el já rá si bír ság szab ha tó ki, ha az
el já rás so rán olyan cse lek ményt vé gez, vagy olyan ma ga -
tar tást ta nú sít, amely az el já rás el hú zá sá ra, a va lós tény -
állás fel tá rá sá nak meg hi ú sí tá sá ra irá nyul, vagy azt ered -
mé nye zi.

(2) Azt, aki a tár gya lás rend jét za var ja, a tár gya lás ve ze -
tõ je rend re uta sít hat ja, is mé telt vagy sú lyo sabb rend za va -
rás ese tén ki uta sít ja, to váb bá el já rá si bír ság gal sújt hat ja.

(3) Az (1) és (2) be kez dés alap ján ki sza bott el já rá si bír -
ság leg ki sebb össze ge öt ven ezer fo rint, leg ma ga sabb
össze ge vál lal ko zás ese té ben az elõ zõ üz le ti év ben el ért
net tó ár be vé te lé nek egy szá za lé ka, a vál lal ko zás nak nem
mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze mély ese té ben öt száz ezer fo rint.
El já rá si kö te le zett ség tel je sí té sé re meg adott ha tár idõ túl lé -
pé se ese tén az el já rá si bír ság napi össze ge vál lal ko zás ese -
té ben leg fel jebb az elõ zõ üz le ti év ben el ért net tó ár be vé tel
egy nap ra jutó össze gé nek egy szá za lé ka, a vál lal ko zás nak 
nem mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze mély ese té ben leg fel jebb
napi öt ven ezer fo rint. Az el já rá si bír sá got ki sza bó vég zés
el len kü lön jog or vos lat nak van he lye (82.  §). A ké re lem -
nek a vég zés vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya van. El já rá si
bír sá got ki sza bó vég zé sét a vizs gá ló, il let ve az el já ró ver -
seny ta nács maga is meg vál toz tat hat ja.”

29.  § A Tpvt. 62.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Ha az el já rás a 24.  § vagy a 25.  § alap ján ké re lem re
in dul, a ké rel me zõ ket tõ mil lió fo rint el já rá si dí jat kö te les
fi zet ni, a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg. Ha az el já ró
ver seny ta nács a 24.  § alap ján in dí tott el já rás ban a ha tá ro -
za tot a 63.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján hoz za
meg, a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be -
lül to váb bi nyolc mil lió fo rint el já rá si dí jat kell fi zet ni. Az
el já rás nak a 68.  § (5) be kez dé se alap ján tör té nõ meg szün -
te té se ese té ben a be fi ze tett el já rá si díj fe lét vissza kell té rí -
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te ni az ügy fél nek. A 68.  § (4) be kez dé se alap ján tör té nõ
meg szün te tés ese té ben az el já rás díj men tes. Az ár eme lés
elõ ze tes be je len té se [67.  § (2) be kez dés c) pont] díj men tes.

(2) Ha az el já ró ver seny ta nács ha tá ro za tá ban a 77.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja al kal ma zá sá val a vál lal ko zá -
sok össze fo nó dá sát en ge dé lye zi, egy út tal kö te le zi az ügy -
fe let az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj, il let ve a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott költ sé gek meg fi ze té sé re.”

30.  § A Tpvt. 63.  §-ának (2)–(6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ (2)–(7) be kez dé sek lép nek:

„(2) Ha tör vény más ha tár idõt nem ál la pít meg, az el já -
rást be fe je zõ dön tést

a) a 8–10.  § alap ján in dult ügyek ben a vizs gá lat el ren -
de lé sé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül,

b) a 11. és 21.  § alap ján in dult ügyek ben a vizs gá lat el -
ren de lé sé tõl szá mí tott száz nyolc van na pon be lül,

c) a 24.  § sze rin ti en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá -
nak el mu lasz tá sa  miatt a 67.  § (3) be kez dé se alap ján in dí -
tott el já rás ese té ben a vizs gá lat el ren de lé sé tõl szá mí tott
száz nyolc van na pon be lül
kell meg hoz ni.

(3) Vál lal ko zá sok össze fo nó dá sá nak el len õr zé se so rán
az el já rást be fe je zõ dön tést a ké re lem be ér ke zé sé tõl, il let -
ve a hi á nyok pót lá sá tól szá mí tott

a) negy ven öt na pon be lül kell meg hoz ni, amennyi ben
aa) a 23.  § és 25.  § ér tel mé ben nem jön lét re össze fo nó -

dás, vagy
ab) az össze fo nó dás a 24.  § sze rin ti ér té ket nem éri el,

vagy
ac) az en ge dély a 30.  § (2) be kez dé se alap ján nyil ván -

va ló an nem ta gad ha tó meg;
b) száz húsz na pon be lül kell meg hoz ni min den egyéb

eset ben.
(4) A (3) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sá ról az el já ró 

ver seny ta nács a ké re lem be ér ke zé sé tõl, il let ve a hi á nyok
pót lá sá tól szá mí tott negy ven öt na pon be lül dönt.

(5) Az el in té zé si ha tár idõ szá mí tá sá nál nem kell figye -
lembe ven ni

a) a jog utód el já rás ba vo ná sá ig, il let ve az el já rás ba
való ön kén tes be lé pé sé ig, va la mint a meg fe le lõ ügy fél el -
já rás ba vo ná sá ig, il let ve a ké re lem nek a meg fe le lõ ügy fél -
re való ki ter jesz té sé ig,

b) az ügy fél tör vé nyes kép vi se lõ jé nek ha lá la ese tén
– ha a tör vé nyes kép vi se lõ nek nem volt meg ha tal ma zott -
ja – az ügy fél új tör vé nyes kép vi se lõ jé nek be je len té sé ig,

c) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal mû kö dé sé nek va la mely
el há rít ha tat lan ese mény  miatti szü ne te lé se ese tén, ha az
ügy fél lel ilyen ok ból nem le het érint kez ni, az aka dály
meg szû né sé ig,

d) szak ér tõ ki ren de lé se ese tén a szak vé le mény be ér ke -
zé sé ig,

e) kül föl di kéz be sí tés kor an nak fo ga na to sí tá sá ig,
f) a kül föl di ha tó ság nak kül dött meg ke re sés elintézé -

séig,
g) a ver seny ta nács tag ki zá rá sá nak el in té zé sé ig,

h) a 65/A.  §-ban és a 65/B.  §-ban meg ha tá ro zott nem -
pe res el já rá sok meg in dí tá sá tól a bí ró ság ha tá ro za tá nak
meg ho za ta lá ig,

i) ha a 82.  § (3) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ké re -
lem rõl való dön tés hi á nya a dön tés meg ho za ta lá nak aka dá -
lyát ké pe zi, a jog or vos la ti ké re lem el bí rá lá sá ig
el telt idõt.

(6) Az el in té zé si ha tár idõ in do kolt eset ben leg fel jebb
hat van nap pal, a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ese tek ben
két al ka lom mal, egyen ként leg fel jebb száz nyolc van nap -
pal, a (3) be kez dés a) pont ja ese té ben húsz nap pal meg -
hosszab bít ha tó. Er rõl – az ere de ti ha tár idõ le jár ta elõtt – az 
érin tet te ket ér te sí te ni kell.

(7) A vizs gá ló ki zá rá sa eset ben a vizs gá la ti ha tár idõk az
új vizs gá ló ki je lö lé sé vel újra kez dõd nek.”

31.  § A Tpvt. 65.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„65.  § (1) A tény ál lás tisz tá zá sa so rán a vizs gá ló, il let ve
az el já ró ver seny ta nács az e §-ban fog lal ta kat, il let ve – a
44.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – a Ket. tény ál lás tisz tá zá -
sá ra és ha tó sá gi el len õr zés re vo nat ko zó sza bá lya it al kal -
maz za.

(2) Hi va tal ból foly ta tott el já rás ban a vizs gá ló, il let ve az
el já ró ver seny ta nács fel hí vá sá ra az ügy fél kö te les kö zöl ni
az ér de mi dön tés hez szük sé ges ada to kat, ide ért ve a sze mé -
lyes ada to kat is. Az ügy fél jog sér tést be is me rõ nyi lat ko za -
tot nem kö te les ten ni, azon ban az egyéb, rá néz ve ter he lõ
bi zo nyí ték ren del ke zés re bo csá tá sát nem ta gad hat ja meg.

(3) Hi va tal ból foly ta tott el já rás ban vizs gá la ti cse lek -
mény bár mely olyan he lyen fo ga na to sít ha tó, ahol a tény ál -
lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí ték lel he tõ fel. A tény -
ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben bár mely sze mély vagy szer ve zet 
kö te les a szük sé ges fel vi lá go sí tást írás ban is meg ad ni, il -
let ve a vizs gá lat tár gyá val össze füg gõ ira to kat a Gaz da sá gi 
Ver seny hi va tal nak meg kül de ni.

(4) Hi va tal ból foly ta tott el já rás ban a vizs gá ló fel hí vá sá -
ra az ügy fél, il let ve az irat bir to ko sa kö te les az adat hor do -
zón tá rolt in for má ció ol vas ha tó és má sol ha tó for má ban
való meg je le ní té sé re.

(5) A vizs gá ló és az el já ró ver seny ta nács az ira tok ról
má so la tot ké szít het. Hi va tal ból foly ta tott el já rás ban a
vizs gá ló jo go sult az adat hor do zó ról fi zi kai tü kör má so la tot 
ké szí te ni, és a tü kör má so lat fel hasz ná lá sá val az adat hor -
do zón tá rolt ada to kat át vizs gál ni, ha va ló szí nû sít he tõ,
hogy az adat hor do zón a jog sér tés hez kap cso ló dó ada tok
ta lál ha tók.

(6) Ha a Ket. sza bá lyai sze rint tár gyi bi zo nyí tá si esz köz
le fog la lá sá nak len ne he lye, a tár gyi bi zo nyí tá si esz közt le -
fog la lás he lyett zár alá is le het ven ni. A zár alá vé tel fo ga -
na to sí tá sa kor a vizs gá ló az ira to kat meg õr zés re al kal mas
tá ro ló ban, vagy kü lön he lyi ség ben he lye zi el, azt le zár ja és 
le pe csé te li.

(7) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal – a vizs gált gaz da sá gi
te vé keny ség gel össze füg gés ben – jo go sult meg is mer ni és
ke zel ni az ügy fél és az el já rás más részt ve võ jé nek sze mé -
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lyes ada ta it, il let ve az ilyen ada tot tar tal ma zó nyil ván tar tás 
vagy adat bá zis le fog lal ha tó. Ha a bi zo nyí tá si esz köz az el -
já rás tár gyá val össze nem füg gõ sze mé lyes ada tot is tar tal -
maz, és az ada tok el kü lö ní té se a bi zo nyí tá si esz köz bi zo -
nyí tó ere jé nek sé rel me nél kül nem le het sé ges, a bi zo nyí tá -
si esz köz zel érin tett min den sze mé lyes adat ke ze lé sé re jo -
go sult a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal, azon ban a vizs gá lat
tár gyát ké pe zõ jog sér tés sel össze nem füg gõ sze mé lyes
ada tok meg vizs gá lá sá ra csak ad dig a mér té kig jo go sult,
amed dig meg gyõ zõ dik ar ról, hogy az adat nem függ össze
a vizs gá lat tár gyát ké pe zõ jog sér tés sel.

(8) A vizs gált gaz da sá gi te vé keny ség gel kap cso la tos
 állami és szol gá la ti tit kot tar tal ma zó ira tok be te kin té sé re
kü lön jog sza bály elõ írásai az irány adó ak.

(9) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a VIII–XII. Fe je ze tek
sze rin ti el já rá sa i ban jog sze rû en meg szer zett ira tot, ada tot,
do ku men tu mot, más in for má ci ót vagy egyéb bi zo nyí tá si
esz közt más ver seny fel ügye le ti el já rá sa i ban is fel hasz nál -
hat ja.”

32.  § A Tpvt. 65/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„65/A.  § (1) A vizs gá ló a tör vény 11., 21.  §-a, az
EK-Szer zõ dés 81., 82. cik ke alap ján hi va tal ból in dult el já -
rás ban bár mely hely színt át ku tat hat, oda ön ha tal mú lag, a
tu laj do nos (bir to kos), il let ve az ott tar tóz ko dó sze mé lyek
aka ra ta el le né re be lép het, e cél ból le zárt te rü le tet, épü le tet, 
he lyi sé get fel nyit hat. A ku ta tás so rán a vizs gá ló az ügy fe -
let, az ügy fél meg bí zott ját (volt meg bí zott ját), al kal ma -
zott ját (volt al kal ma zott ját) szó ban vagy írás ban fel vi lá go -
sí tás és ma gya rá zat adá sá ra kö te lez he ti, il let ve a hely szí -
nen más mó don tá jé ko zód hat.

(2) Ma gán cé lú, il let ve ma gán hasz ná la tú he lyi ség ben,
ide ért ve a jár mû ve ket és más te rü le tet is, az e § sze rin ti
vizs gá la ti cse lek ményt foly tat ni csak ak kor le het, ha az az
ügy fél bár mely je len le gi vagy volt ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je,
al kal ma zott ja, meg bí zott ja, va la mint a tény le ge sen az irá -
nyí tást gya kor ló, vagy ko ráb ban irá nyí tást gya ko rolt más
sze mély hasz ná la tá ban van.

(3) Az e § sze rin ti vizs gá la ti cse lek mény re elõ ze tes bí rói 
en ge déllyel ke rül het sor. A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal en -
ge dély irán ti írás be li ké rel mét a Fõ vá ro si Bí ró ság bí rál ja
el, a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott het ven két órán be lül,
nem pe res el já rás ban. A bí ró ság vég zé se el len fel leb be zés -
nek és fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.

(4) A bí ró ság a ké rel me zett vizs gá la ti cse lek ményt
 akkor en ge dé lye zi, ha a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal va ló -
szí nû sí ti, hogy más vizs gá la ti cse lek mény nem ve zet ne
ered mény re, és éssze rû meg ala po zott ság gal fel te he tõ,
hogy az in dít vány sze rin ti hely szí nen a meg je lölt jog sér -
tés sel kap cso la tos in for má ció for rás fel lel he tõ, és fel té te -
lez he tõ, hogy azt ön ként nem bo csá ta nák ren del ke zés re
vagy fel hasz nál ha tat lan ná ten nék. A bí ró ság a ké rel me zett
vizs gá la ti cse lek ményt rész ben is en ge dé lyez he ti, meg ha -
tá roz va, hogy ki vel szem ben, il let ve mi lyen vizs gá la ti cse -
lek mény te he tõ.

(5) A bí ró ság ha tá ro za ta alap ján a ki bo csá tá sá tól szá mí -
tott ki lenc ven na pig fo ga na to sít ha tó vizs gá la ti cse lek -
mény.

(6) A vizs gá la tot leg ké sõbb az e § sze rin ti vizs gá la ti
cse lek mény meg kez dé sé vel egy idõ ben meg kell in dí ta ni.
A 70.  § (1) be kez dé se sze rin ti vég zést a je len lé võ ügy fél lel 
kö zöl ni kell.

(7) Az e § sze rin ti vizs gá la ti cse lek mény rõl az érin tet te -
ket a vizs gá la ti cse lek mény meg kez dé sé vel egy ide jû leg
szó ban kell ér te sí te ni, és le he tõ leg az érin tet tek je len lé té -
ben kell el vé gez ni. A vizs gá la ti cse lek mény meg kez dé se
elõtt kö zöl ni kell a bí rói ha tá ro za tot és a vizs gá la ti cse lek -
mény cél ját.

(8) A vizs gá la ti cse lek mény hez a Gaz da sá gi Verseny -
hivatal a rend õrség köz re mû kö dé sét igé nyel he ti, a rend -
õrség a rá vo nat ko zó sza bá lyok ban meg ál la pí tott kény -
szerítõ in téz ke dé se ket, esz kö zö ket al kal maz hat ja.

(9) Az e § sze rin ti vizs gá la ti cse lek mény so rán a vizs -
gáló jo go sult a vizs gá lat tár gyá hoz nem kap cso ló dó, a
 bírói en ge dély ben nem fog lalt, de e tör vény 11. vagy
21.  §-ának, il let ve az EK-Szer zõ dés 81. vagy 82. cik ké nek
meg sér té sé re uta ló bi zo nyí tá si esz köz rõl má so la tot ké szí -
te ni, il let ve azt le fog lal ni. Az ilyen bi zo nyí tá si esz köz te -
kin te té ben a bí rói en ge délyt utó lag kell be sze rez ni. Az en -
ge dély irán ti ké rel met leg ké sõbb a vizs gá la ti cse lek mény
le foly ta tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül kell elõ ter -
jesz te ni. Ha a bi zo nyí tá si esz köz te kin te té ben a 65/B.  §
sze rin ti el já rás ke rül le foly ta tás ra, a bí rói en ge dély irán ti
ké rel met en nek be fe je zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
kell elõ ter jesz te ni. Utó la gos bí rói en ge dély hi á nyá ban a
bi zo nyí tá si esz köz nem hasz nál ha tó fel.

(10) A 65.  §-ban és a 65/B.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek
e § sze rin ti el já rás ese té ben is meg fele lõen alkalma -
zandók.”

33.  § A Tpvt. az aláb bi 65/B.  §-sal egé szül ki:
„65/B.  § (1) Az olyan irat, amely az ügy fél vé de lem hez

való jo gá nak gya kor lá sa ér de ké ben, il let ve an nak ke re té -
ben, az ügy fél és meg bí zott ügy véd je kö zöt ti kom mu ni ká -
ció so rán, il let ve ilyen kom mu ni ká ci ós cél ból való fel -
hasz ná lás ér de ké ben ke let ke zett, vagy az ilyen kom mu ni -
ká ció so rán el hang zot ta kat rög zí ti, fel té ve mind egyik eset -
ben, hogy az em lí tett jel leg köz vet le nül ma gá ból az irat ból
ki tû nik, a ver seny fel ügye le ti el já rás ban bi zo nyí ték ként
nem hasz nál ha tó fel, il let ve nem vizs gál ha tó meg, nem
fog lal ha tó le, szem le so rán a bir to kos az ilyen irat fel mu ta -
tá sá ra nem kö te lez he tõ, ki vé ve, ha e § et tõl el té rõ en ren -
del ke zik. E ti la lom alól az ügy fél fel men tést ad hat.

(2) Nem mi nõ sít he tõ az irat az (1) be kez dés sze rint, ha
nincs az ügy fél (tör vé nyes kép vi se lõ je), vagy az ügy fél
 által meg ha tal ma zott ügy véd bir to ká ban, ki vé ve, ha az
érin tett bi zo nyít ja, hogy az irat jog el le ne sen ke rült ki a bir -
to ká ból.

(3) Ha a vizs gá ló az ügy fe let (tör vé nyes kép vi se lõ jét),
vagy meg ha tal ma zott ügy véd jét az (1) be kez dés ha tá lya
alá esõ irat be mu ta tá sá ra kí ván ja kö te lez ni, il let ve szem le
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vagy a 65/A.  § sze rin ti ku ta tás so rán a vizs gá ló ilyen ira tot
kí ván meg vizs gál ni, bir tok ba ven ni vagy ar ról má so la tot
ké szí te ni, az ügy fél (tör vé nyes kép vi se lõ je), il let ve meg -
ha tal ma zott ügy véd je en nek le he tõ vé té te lét meg ta gad hat -
ja. A vizs gá ló – az e §-ban vé dett jog meg sér té se nél kül –
jo go sult az irat ba be te kin te ni an nak meg ál la pí tá sa cél já -
ból, hogy az irat (1) be kez dés ha tá lya alá tar to zá sá ra való
hi vat ko zás nem nyil ván va ló an alap ta lan-e.

(4) Ha az érin tett sze mély nyi lat ko za tá val el len tét ben a
vizs gá ló ál lás pont ja sze rint az irat nem esik az (1) be kez -
dés ha tá lya alá, az ira tot, (il let ve az adat hor do zó ról ké szí -
tett fi zi kai tü kör má so la tot) olyan tá ro ló esz köz ben kell
 elhelyezni, amely ki zár ja az irat meg is mer he tõ sé gét. A tá -
ro ló esz köz le zá rá sát az érin tett sze mély és a vizs gá ló alá -
írá sá val hi te le sí ti, oly mó don, hogy a hi te le sí tés sé rel me
nél kül a tá ro ló esz köz fel nyi tá sa ne le gyen le het sé ges. A tá -
ro ló esz közt a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ve szi bir tok ba.

(5) Az irat nak az (1) be kez dés ha tá lya alá tar to zá sá ról a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ké rel me alap ján a Fõ vá ro si Bí -
ró ság nem pe res el já rás ban, a ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá -
mí tott nyolc na pon be lül dönt, az ügy fél meg hall ga tá sá val. 
Az ira tot tar tal ma zó tá ro ló esz közt a Gaz da sá gi Verseny -
hivatal a ké rel mé hez mel lé ke li.

(6) Ha a bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy az irat nem esik
az (1) be kez dés ha tá lya alá, az ira tot a Gaz da sá gi Ver seny -
hi va tal szá má ra ki ad ja; a továb biak ban az irat ra vo nat ko zó 
ál ta lá nos sza bá lyok irány adó ak. El len ke zõ dön tés ese té -
ben a bí ró ság az ira tot az ügy fél nek adja ki.

(7) Ha az irat tar tal má nak csak egy ré sze esik az (1) be -
kez dés ha tá lya alá, az ira tot – ha az a bi zo nyí tó erõ sé rel -
mét nem ered mé nye zi – szét kell vá lasz ta ni, és a
(4)–(6) be kez dés sze rin ti el já rást csak az irat (1) be kez dés
ha tá lya alá esõ ré sze te kin te té ben kell le foly tat ni. Ha adat -
hor do zó ról ké szí tett fi zi kai tü kör má so lat ese té ben ke rül
sor a szét vá lasz tás ra, a (4)–(6) be kez dés sze rin ti el já rást
egy szét vá lasz tást le he tõ vé tevõ má so lat fel hasz ná lá sá val
kell le foly tat ni, és e má so lat hasz nál ha tó fel a ké sõb bi ek -
ben a bi zo nyí tá si el já rás so rán, a tü kör má so la tot pe dig a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don kell el he lyez ni.
E tü kör má so lat ba csak a bí ró ság jo go sult be te kin te ni, a bi -
zo nyí tá si el já rás ban fel hasz nált má so lat hi te les sé gé nek el -
len õr zé se cél já ból.

(8) Ha az irat szét vá lasz tá sa a bi zo nyí tó erõ sé rel me nél -
kül nem le het sé ges, a bí ró ság vég zé sé ben meg ha tá roz za,
hogy az irat mely ré szei es nek az (1) be kez dés ha tá lya alá.
Az ira tot a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don kell el -
he lyez ni és a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nak kell ki ad ni. A
tá ro ló esz közt fel nyit ni, il let ve az irat (1) be kez dés ha tá lya
alá nem esõ ré szét meg vizs gál ni csak az ügy fél je len lé té -
ben le het. Az ügy fe let leg alább há rom nap pal meg elõ zõ en
ér te sí te ni kell az ilyen vizs gá la ti cse lek mény idõ pont já ról,
vár ha tó idõ tar ta má ról és he lyé rõl. A sza bály sze rû en ér te sí -
tett ügy fél tá vol ma ra dá sa a vizs gá lat fo ga na to sí tá sá nak
nem aka dá lya.

(9) Ha az ügy fél nek (tör vé nyes kép vi se lõ jé nek), meg -
ha tal ma zott ügy véd jé nek a (3) be kez dés sze rin ti mó don le -

he tõ sé ge lett vol na az irat vé dett sé gét biz to sí ta ni, de e le -
he tõ ség gel nem élt, az irat vo nat ko zá sá ban az (1) be kez dés 
nem al kal maz ha tó.”

34.  § (1) A Tpvt. 67.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ver seny fel ügye le ti el já rás ké re lem re in dul a kö -
vet ke zõ ügyek ben:

a) a 24.  § sze rin ti en ge dé lye zés,
b) a 25.  § sze rin ti idõ tar tam meg hosszab bí tás,
c) az ár eme lés elõ ze tes be je len té se.”

(2) A Tpvt. 67.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem in dít ha tó vizs gá lat, ha az e tör vény be üt kö zõ
ma ga tar tás el kö ve té se óta öt év el telt. Ha a tör vény ren del -
ke zé se i be üt kö zõ ma ga tar tás az zal va ló sul meg, hogy va la -
mely hely ze tet vagy ál la po tot nem szün tet nek meg, a ha -
tár idõ mind ad dig nem kez dõ dik el, amíg ez a hely zet vagy
ál la pot fenn áll.”

(3) A Tpvt. 67.  §-a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A hi va tal ból in dít ha tó ver seny fel ügye le ti el já rás a
70.  § (1) be kez dé se sze rin ti vég zés meg ho za ta lá nak nap -
ján, a ké re lem re in du ló ver seny fel ügye le ti el já rás pe dig a
ké re lem be ér ke zé sé nek nap ján in dul.”

35.  § A Tpvt. 68.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met az
nyújt hat be,

a) akit az össze fo nó dás en ge dé lye zé se irán ti ké re lem
be nyúj tá sá ra a 28.  § (1) be kez dé se kö te lez,

b) aki kü lön jog sza bály alap ján az ár eme lés elõ ze tes
be je len té sé re kö te le zett,

c) aki a 25.  § sze rin ti el ide ge ní té si kö te le zett ség nek egy 
éven be lül nem tu dott ele get ten ni.

(2) A 24.  § alap ján be nyúj tott ké re lem hez mel lé kel ni
kell a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ál tal köz zé tett össze fo nó -
dá si ké re lem ûr lap meg fele lõen ki töl tött pél dá nyát.”

36.  § A Tpvt. 70.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Ha az e tör vény va la mely ren del ke zé se, il let ve az
EK-Szer zõ dés 81., il let ve 82. cik ke alap ján in dí tott el já -
rás ban az ügy in dí tó vég zés ben meg je lölt te vé keny ség, ma -
ga tar tás vagy ál la pot az ügy in dí tó vég zés ben meg je löl tek -
hez ké pest e tör vény más ren del ke zé sét, vagy azt is, vagy
az EK-Szer zõ dés 81., il let ve 82. cik két, vagy azt is sér ti, a
vizs gá ló a vizs gá la tot vég zés sel ki ter jesz ti. A vizs gá lat ki -
ter jeszt he tõ az ügy in dí tó vég zés ben meg je lölt tel össze füg -
gõ te vé keny ség re, ma ga tar tás ra vagy ál la pot ra is.

(5) A vizs gá ló a több ügy fél lel szem ben in dí tott ver -
seny fel ügye le ti el já rást ön ál ló el já rá sok ra szét vá laszt hat -
ja, ha egyes ügy fe lek te kin te té ben az ügy ön ál ló an is el bí -
rál ha tó. A szét vá lasz tás utá ni el já rá sok ra az ere de ti el já -
rás ra irány adó el in té zé si ha tár idõk irány adó ak.”
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37.  § A Tpvt. az aláb bi 71/A.  §-sal egé szül ki:
„71/A.  § A vizs gá ló a hi va tal ból in dí tott ver seny fel -

ügye le ti el já rást vég zés sel meg szün te ti, ha a vizs gá lat el -
ren de lé sé re okot adó, a 70.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö rül mé nyek nem áll nak fenn, to váb bá ak kor, ha a
vizs gá lat so rán be szer zett bi zo nyí té kok alap ján nem ál la -
pít ha tó meg tör vény sér tés, és az el já rás foly ta tá sá tól sem
vár ha tó ered mény. A vég zést a be je len tõ vel is kö zöl ni kell. 
Az el já rást meg szün te tõ vég zés sel szem ben kü lön jog or -
vos lat nak van he lye (82.  §).”

38.  § (1) A Tpvt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge, to váb bá a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„Az el já ró ver seny ta nács a vizs gá ló je len té sé nek kéz -
hez vé te lét köve tõen

a) az el já rást vég zés sel meg szün te ti, ha a vizs gá lat el -
ren de lé sé re okot adó, a 70.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö rül mé nyek nem áll nak fenn, to váb bá ak kor, ha a
vizs gá lat so rán be szer zett bi zo nyí té kok alap ján nem ál la -
pít ha tó meg tör vény sér tés, és az el já rás foly ta tá sá tól sem
vár ha tó ered mény; az el já rást meg szün te tõ vég zés sel
szem ben kü lön jog or vos lat nak van he lye (82.  §);

b) az ira to kat a vizs gá ló nak vissza ad hat ja, ha meg ál la -
pít ja, hogy a tény ál lás tisz tá zá sá hoz to váb bi vizs gá lat ra
van szük ség, il let ve az el já rás ki ter jesz té se, vagy új ügy fél
el já rás ba vo ná sa in do kolt;”

(2) A Tpvt. 72.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti vég zést a be je -
len tõ vel is kö zöl ni kell.”

39.  § A Tpvt. 73.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„73.  § (1) Ha a 72.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban
írt in téz ke dé sek re nincs szük ség, az el já ró ver seny ta nács
meg kül di az ügy fél nek az ügy re vo nat ko zó elõ ze tes ál lás -
pont ját, amely tar tal maz za a meg ál la pí tott tény ál lást, az
azt alá tá masz tó bi zo nyí té ko kat, a tény ál lás ér té ke lé sét, a
dön tés meg ho za ta lá hoz szük sé ges szem pon tok és kö vet -
kez te té sek lé nye gé nek is mer te té sét.

(2) Nem kell elõ ze tes ál lás pon tot ké szí te ni, ha az el já rás
ké re lem re in dult, az el já ró ver seny ta nács a ké re lem tar tal -
má val egyet ért, és a 30.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ra
nincs szük ség. Ilyen eset ben az el já ró ver seny ta nács tár -
gya lás tar tás nél kül ha tá ro za tot (77.  §) hoz.”

40.  § A Tpvt. 74.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„74.  § (1) Az el já ró ver seny ta nács tár gya lást tart, ha azt
az ügy fél kéri, vagy az el já ró ver seny ta nács szük sé ges nek
tart ja. Az el já ró ver seny ta nács az elõ ze tes ál lás pont meg -
kül dé sé vel egy ide jû leg nyi lat ko zat té tel re hív ja fel az ügy -
fe let ar ról, hogy ké ri-e tár gya lás tar tá sát. A tár gya lás nap -
ját úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ügy fél nek mód já ban
áll jon a tár gya lás ra fel ké szül ni.

(2) Az el já ró ver seny ta nács a tár gya lá son (il let ve tár -
gya lá son kí vül) a 72.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
ese tek ben az el já rást vég zés sel meg szün tet he ti.”

41.  § A Tpvt. 75.  §-át meg elõ zõ al cím, va la mint a 75.  §
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„Kötelezettségvállalás

75.  § (1) Ha a hi va tal ból in dult ver seny fel ügye le ti el já -
rás ban vizs gált ma ga tar tás te kin te té ben az ügy fél kö te le -
zett sé get vál lal arra, hogy ma ga tar tá sát meg ha tá ro zott mó -
don össz hang ba hoz za e tör vény, il let ve az EK-Szer zõ dés
81–82. cik ké nek ren del ke zé se i vel, és a köz ér dek ha té kony 
vé del me e mó don biz to sít ha tó, az el já ró ver seny ta nács
vég zés sel – az el já rás egy ide jû meg szün te té sé vel – kö te le -
zõ vé te he ti a vál la lás tel je sí té sét, anél kül, hogy a vég zés -
ben a tör vény sér tés meg va ló su lá sát, vagy an nak hi á nyát
meg ál la pí ta ná. A vég zés el len kü lön jog or vos lat nak van
he lye (82.  §).

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vég zés meg ho za ta la nem
zár ja ki azt, hogy az ügy ben – a kö rül mé nyek lé nye ges vál -
to zá sa  miatt, il let ve ak kor, ha a vég zés a dön tés meg ho za -
ta la szem pont já ból fon tos tény fél re ve ze tõ köz lé sén ala -
pult – újabb ver seny fel ügye le ti el já rás ke rül jön meg in dí -
tás ra. Az újabb ver seny fel ügye le ti el já rás so rán ren del kez -
ni kell a ko ráb ban az (1) be kez dés alap ján ho zott vég -
zésrõl.”

42.  § A Tpvt. 76.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„76.  § (1) A vizs gá ló utó vizs gá la tot tart
a) a 75.  § sze rin ti vég zés ben meg ha tá ro zott kö te le zett -

ség tel je sí té sé nek,
b) a ha tá ro zat ban fog lalt elõ ze tes vagy utó la gos fel té tel 

tel je sü lé sé nek,
c) a ha tá ro zat ban fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sé nek

el len õr zé se ér de ké ben.
(2) A vizs gá ló az el já ró ver seny ta nács ha tá ro za tá val be -

fe je zett ügy ben utó vizs gá la tot tart hat.
(3) Az utó vizs gá lat ra a ver seny fel ügye le ti el já rás ra vo -

nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.
(4) Az el já ró ver seny ta nács a vizs gá ló je len té se alap ján
a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben, ha az ügy -

fél a kö te le zett sé get nem tel je sí tet te, vég zés sel bír sá got
(78.  §) szab ki, ki vé ve, ha a kö rül mé nyek vál to zá sá ra te -
kin tet tel a kö te le zett ség tel je sí té sé nek ki kény sze rí té se
nem in do kolt; ilyen eset ben, to váb bá ak kor, ha az ügy fél a
kö te le zett sé get tel je sí tet te, az utó vizs gá la tot vég zés sel
meg szün te ti;

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben vég zés sel
meg ál la pít ja, hogy az elõ ze tes vagy utó la gos fel té tel tel je -
sült-e;

c) az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a kö te le -
zett ség tel je sí té se ese tén az utó vizs gá la tot vég zés sel meg -
szün te ti, nem tel je sí tés ese tén pe dig ha tá ro zat tal ko ráb bi
ha tá ro za tát vissza von ja, il let ve meg vál toz tat ja, ha a kö te -
le zett ség tel je sí té se nem in do kolt;
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d) a (2) be kez dés sze rin ti eset ben a ha tá ro zat ön kén tes
tel je sí té sé nek meg ál la pí tá sa ese tén az utó vizs gá la tot vég -
zés sel meg szün te ti, tel je sí tés hi á nyá ban a ha tá ro zat vég re -
haj tá sát vég zés sel el ren de li.

(5) A (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti, bír sá got ki sza bó
vég zés sel szem ben kü lön jog or vos lat nak van he lye
(82.  §).”

43.  § (1) A Tpvt. 77.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„Határozat”

(2) A Tpvt. 77.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el já ró ver seny ta nács ha tá ro za tá ban
a) dönt a 67.  § (2) be kez dé se sze rin ti ké re lem rõl,
b) a 67.  § (3) be kez dé se alap ján in dí tott el já rás ban a

vál lal ko zá sok össze fo nó dá sát en ge dé lyez he ti, il let ve a
25.  § alap ján az egy éves ha tár idõt meg hosszab bít hat ja,

c) a 16/A.  § alap ján meg ál la pít hat ja, hogy a cso por tos
men te sü lés ked vez mé nye nem vo nat ko zik a meg ál la po -
dás ra,

d) meg ál la pít hat ja a ma ga tar tás tör vény be üt kö zé sét,
e) el ren del he ti a tör vény be üt kö zõ ál la pot meg szün te -

té sét,
f) meg tilt hat ja a tör vény ren del ke zé se i be üt kö zõ ma ga -

tar tás to váb bi foly ta tá sát,
g) a tör vény be üt kö zés meg ál la pí tá sa ese tén kö te le zett -

sé get ír hat elõ, így kü lö nö sen az ügy let jel le gé nek meg fe -
le lõ üz le ti kap cso lat lét re ho zá sá tól vagy to váb bi fenn tar tá -
sá tól való in do ko lat lan el zár kó zás ese tén [21.  § c) pont]
szer zõ dés kö tés re kö te lez het,

h) el ren del he ti a meg té vesz tés re al kal mas tá jé koz ta tás -
sal kap cso lat ban hely re iga zí tó nyi lat ko zat köz zé té te lét,

i) meg ál la pít hat ja, hogy a ma ga tar tás nem üt kö zik a
tör vény be,

j) ko ráb bi ha tá ro za tát vissza von hat ja vagy meg vál toz -
tat hat ja (32.  §, 76.  §, Ket. 114.  §).

(2) Az össze fo nó dást en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban elõ ze -
tes vagy utó la gos fel té tel, il let ve kö te le zett ség ír ha tó elõ.”

44.  § (1) A Tpvt. 78.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg e § a kö vet ke zõ új
(2) be kez dés sel egé szül ki, az ere de ti (2) és (3) be kez dés
szá mo zá sa pe dig (3) és (4) be kez dés re vál to zik:

„(1) Az el já ró ver seny ta nács bír sá got szab hat ki az zal
szem ben, aki e tör vény ren del ke zé se it meg sér ti. A bír ság
össze ge leg fel jebb a vál lal ko zás, il let ve an nak – a ha tá ro -
zat ban azo no sí tott – vál lal ko zás-cso port nak a jog sér tést
meg ál la pí tó ha tá ro zat meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti év -
ben el ért net tó ár be vé te lé nek tíz szá za lé ka le het, amely nek 
a bír ság gal súj tott vál lal ko zás a tag ja. A vál lal ko zá sok tár -
sa dal mi szer ve ze té vel, a köz tes tü let tel, az egye sü lés sel és
más ha son ló szer ve zet tel szem ben ki sza bott bír ság össze -
ge leg fel jebb a tag-vál lal ko zá sok elõ zõ üz le ti év ben el ért
net tó ár be vé te lé nek tíz szá za lé ka le het.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti vál lal ko zá sok nak, il let ve 
vál lal ko zás-cso port nak a jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat
meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti év ben el ért net tó ár be vé te -
lé rõl nem áll ren del ke zés re hi te les nek te kint he tõ in for má -
ció, a bír ság ma xi mu má nak meg ha tá ro zá sa kor az utol só
hi te le sen le zárt üz le ti év ár be vé te le az irány adó.”

(2) A Tpvt. 78.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ha a bír sá got a vál lal ko zás-cso port jog sér tést meg -
va ló sí tó tag ja ön ként nem fi ze ti meg, és a vég re haj tás sem
ve zet ered mény re, az el já ró ver seny ta nács kü lön vég zés sel 
a vál lal ko zás-cso port nak a ha tá ro zat ban ne ve sí tett tag ja it
egye tem le ge sen kö te le zi a bír ság, il let ve an nak be nem
haj tott ré sze meg fi ze té sé re.

(6) Ha a vele szem ben ki sza bott bír sá got a vál lal ko zá -
sok tár sa dal mi szer ve ze te, köz tes tü le te, egye sü lé se vagy
más ha son ló szer ve ze te ön ként nem fi ze ti meg, és a vég re -
haj tás sem ve zet ered mény re, az el já ró ver seny ta nács kü -
lön vég zés sel a bír ság meg fi ze té sé re a jog sér tõ dön tés
meg ho za ta lá ban részt ve võ, a ha tá ro zat ban ek ként ne ve sí -
tett tag-vál lal ko zást egye tem le ge sen kö te le zi.

(7) Az (5) és (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott vég zés el -
len a 82.  § (3) be kez dé se sze rin ti kü lön jog or vos lat nak van 
he lye.

(8) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a 11.  §-ba üt kö zõ, tit -
kolt meg ál la po dá sok ha té kony fel de rí té se ér de ké ben en -
ge dé keny sé gi po li ti kát ala kít hat ki, amely nek ke re té ben
meg ha tá roz hat ja, hogy mi lyen el vek alap ján, il let ve mi -
lyen mér ték ben ke rül het figye lembevételre a jog sér tés fel -
de rí té sé ben ha té ko nyan köz re mû kö dõ jog sér tõ vál lal ko -
zás el já rást se gí tõ együtt mû kö dõ ma ga tar tá sa a bír ság ki -
sza bá sá ról ho zott dön tés mér le ge lé se kor. Az en ge dé keny -
sé gi po li ti ka fel té te le it a 36.  § (6) be kez dé se sze rin ti köz le -
mény ben kell meg ha tá roz ni.”

45.  § A Tpvt. 80.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„80.  § Az el já ró ver seny ta nács ha tá ro za ta it nyil vá nos -
ság ra hoz za, vég zé se it pe dig nyil vá nos ság ra hoz hat ja.
 Ennek nem aka dá lya az, ha a dön tés bí ró sá gi fe lül vizs gá la -
tát kér ték, azon ban ezt a tényt a nyil vá nos ság ra ho za tal kor
je lez ni kell. Ha a vizs gá la tot el ren de lõ vég zést nyil vá nos -
ság ra hoz ták, az el já rást be fe je zõ dön tést is nyil vá nos ság ra 
kell hoz ni.”

46.  § A Tpvt. 82.  §-át meg elõ zõ al cím és a 82.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„Az eljárás során hozott végzések elleni jogorvoslat

82.  § (1) A vizs gá ló nak, il let ve az el já ró ver seny ta nács -
nak az el já rás so rán ho zott vég zé se el len kü lön jog or vos -
lat nak csak ak kor van he lye, ha azt e tör vény meg en ge di.
A jog or vos la ti ké re lem elõ ter jesz tésének a vég zés ben fog -
lal tak fo ga na to sí tá sá ra, az el já rás foly ta tá sá ra – e tör vény
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – ha lasz tó ha tá lya nincs. A
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jog or vos la ti ké rel met az ügy fél, il let ve aki re néz ve a vég -
zés ren del ke zést tar tal maz, a vég zés köz lé sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül ter jeszt he ti elõ.

(2) A vizs gá ló vég zé se el len elõ ter jesz tett jog or vos la ti
ké rel met az el já ró ver seny ta nács tár gya lá son kí vül bí rál ja
el. Az el já ró ver seny ta nács az el bí rá lás so rán a kö vet ke zõ -
kép pen ren del kez het: a vizs gá ló vég zé sét hely ben hagy ja,
meg vál toz tat ja, meg sem mi sí ti, il let ve a meg sem mi sí tés sel
egy ide jû leg a vizs gá lót új el já rás ra uta sít ja. Az el já ró ver -
seny ta nács jog or vos la ti ké rel met el bí rá ló vég zé se el len to -
váb bi jog or vos lat nak csak a vizs gá ló nak a 60.  §, a 61.  §, a
62.  § (7) be kez dé se, a 68.  § (4) be kez dé se vagy a 71/A.  §
sze rin ti vég zé se el le ni jog or vos la ti ké re lem ese té ben van
he lye.

(3) Az el já ró ver seny ta nács vég zé se el le ni jog or vos la ti
ké rel met a Fõ vá ro si Bí ró ság köz igaz ga tá si nem pe res el já -
rás ban bí rál ja el.”

47.  § A Tpvt. 83.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ver seny fel ügye le ti el já rás ban ho zott ha tá ro zat
bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta cél já ból való ke re set in dí tás ese té -
ben a ke re set le ve let a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül a ver seny ta nács nál kell be nyúj ta ni, vagy
aján lott kül de mény ként pos tá ra adni.

(2) Az el já ró ver seny ta nács a ke re set le ve let az ügy ira -
taival, va la mint a ke re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tá val együtt a ke re set le vél be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül to váb bít ja a bí ró ság nak. Ha a ke -
re set le vél a vég re haj tás fel füg gesz té sé re irá nyu ló ké rel met 
is tar tal maz, a ke re set le ve let és az ügy ira ta it a ke re set le vél 
be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell to váb bí ta -
ni a bí ró ság nak.”

48.  § A Tpvt. 85.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A per el bí rá lá sa a me gyei bí ró ság (Fõ vá ro si Bí ró -
ság) ha tás kö ré be tar to zik. A bí ró ság a Pol gá ri per rend tar -
tá sá ról  szóló 1952. évi III. tör vény XX. Fe je ze té nek meg -
fe le lõ al kal ma zá sá val jár el.”

49.  § A Tpvt. 88.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 2–7.  §-ok ba üt kö zõ ma ga tar tás ra hi vat ko zás sal a
tu do más szer zés tõl szá mí tott hat hó na pon be lül in dít ha tó
per. A ma ga tar tás ta nú sí tá sá tól szá mí tott öt év el tel te után
per in dí tás nak he lye nincs.”

50.  § A Tpvt. XII. Fe je ze te az aláb bi 88/A–88/B.  §-sal
egé szül ki:

„88/A.  § A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nak e tör vény
45.  §-ával meg ál la pí tott, a 70.  § (1) be kez dé se alap ján a
köz ér dek ér vé nye sí té sé re irá nyu ló ha tás kö re nem zár ja ki
az e tör vény III–V. Fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té sé re ala pí tott, e tör vény 11.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben és 93.  §-ában em lí tett pol gá ri jogi igé nyek köz vet len
bí ró ság elõt ti ér vé nye sí té sét.

88/B.  § (1) Azok ban a pe rek ben, ame lyek el bí rá lá sa so -
rán e tör vény IV–V. Fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni, a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény ren del ke zé se it az e §-ban fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A bí ró ság ha la dék ta la nul ér te sí ti a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va talt ar ról, ha va la mely per ben e tör vény III–V. Fe -
je ze té ben fog lalt ren del ke zé sek al kal ma zá sá nak szük sé -
ges sé ge me rül fel.

(3) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal írás ban ész re vé telt te -
het a tár gya lás be re kesz té sé ig e tör vény III–V. Fe je ze té ben 
fog lalt ren del ke zé sek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó an, to váb -
bá ész re vé te le it a tár gya lá son szó ban is elõ ad hat ja. Ha a
szó be li elõ adás jo gá val a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal élni
kí ván, kö te les er rõl ér te sí te ni a bí ró sá got. A Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal ész re vé te lé ben fog lal tak a per ben bi zo nyí -
ték ként hasz nál ha tók fel.

(4) A bí ró ság fel hí vá sá ra a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal az 
erre irá nyu ló vég zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat van na -
pon be lül kö te les az e tör vény III–V. Fe je ze té ben fog lalt
ren del ke zé sek al kal ma zá sá val kap cso la tos jogi ál lás pont -
já ról a bí ró sá got tá jé koz tat ni.

(5) A bí ró ság ké re lem re a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nak 
meg kül di a per azon ira ta it, ame lyek a (3) be kez dés sze rin -
ti ész re vé tel meg té te lé hez, il let ve a (4) be kez dés sze rin ti
jogi ál lás pont ki ala kí tá sá hoz szük sé ge sek. Az ira tok má -
so lá sá nak költ sé ge it a bí ró ság elõ le ge zi. A bí ró ság a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal ké rel me alap ján az ira tok meg kül -
dé se he lyett az ira tok meg te kin té sét is en ge dé lyez he ti.

(6) Ha a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a per bár mely sza ka -
szá ban ar ról tá jé koz tat ja a bí ró sá got, hogy az érin tett ügy -
ben ver seny fel ügye le ti el já rást in dí tott, a bí ró ság a per tár -
gya lá sát a ver seny fel ügye le ti el já rás ban ho zott ha tá ro zat
el le ni ke re set in dí tá si ha tár idõ le jár tá ig, il let ve ke re set in dí -
tás ese té ben a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat jog erõs be fe je zé sé ig
fel füg gesz ti. A bí ró ság a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ke re -
set tel nem tá ma dott ha tá ro za tá nak, il let ve a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal ha tá ro za tát fe lül vizs gá ló bí ró ság ha tá ro za -
tá nak a tör vény sér tést vagy an nak hi á nyát meg ál la pí tó ré -
szé hez köt ve van.

(7) A per ben az e tör vény III–V. Fe je ze té ben fog lalt ren -
del ke zé sek meg sér té sé re hi vat ko zó fél kö te les bi zo nyí ta ni
az e tör vény meg sér té sét alá tá masz tó té nye ket; a tör vény
16.  §-a sze rin ti cso por tos men te sü lés ha tá lya alá tar to zást,
il let ve a tör vény 17.  §-ában fog lalt kö rül mé nyek fenn ál lá -
sát az erre hi vat ko zó fél nek kell bi zo nyí ta nia.

(8) A bí ró ság a 13.  § (4) be kez dé se, il let ve a 16/A.  §
(2) be kez dé se sze rint is ha tá roz hat, ha az e ren del ke zé sek -
re hi vat ko zó fél a tör vény ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek
fenn ál lá sát bi zo nyít ja.”

51.  § A Tpvt. 89.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„89.  § (1) A ver seny fel ügye le ti el já rás so rán ho zott dön -
tés jog erõs, ha a dön tés el len ha tár idõn be lül jog or vos la tot
nem ter jesz tet tek elõ, ar ról le mond tak, vagy a jog or vos lat
ki zárt.
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(2) A jog erõs dön tés vég re hajt ha tó, ha a dön tés ben a tel -
je sí tés re meg ál la pí tott ha tár idõ vagy ha tár nap ered mény -
te le nül telt el. A nem jog erõs dön tés ak kor hajt ha tó vég re,
ha a jog or vos lat nak a vég re haj tás ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

(3) Az el já ró ver seny ta nács és a vizs gá ló a ver seny fel -
ügye le ti el já rás so rán ho zott dön té sé nek vég re haj tá sát a
tel je sí té si ha tár idõ ered mény te len el tel te után ha la dék ta la -
nul, kü lön vég zés sel, hi va tal ból ren de li el.”

52.  § A Tpvt. 90.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„90.  § (1) Ha az el já ró ver seny ta nács dön té sé ben az
ügy fe let meg ha tá ro zott cse lek mény el vég zé sé re, vagy
meg ha tá ro zott ma ga tar tás ta nú sí tá sá ra kö te lez te, az el já ró
ver seny ta nács a vég re haj tás el ren de lé sé vel egy ide jû leg
vég re haj tá si bír sá got szab ki. A vég re haj tá si bír ság napi
össze ge öt ven ezer fo rin tig ter jed het.

(2) Az el já ró ver seny ta nács a kö te le zett in do kolt ké re le -
mé re egy al ka lom mal, a vég re haj tá si bír ság napi össze gé -
nek fel eme lé sé vel egy ide jû leg az ön kén tes tel je sí tés re pót -
ha tár idõt biz to sít hat. A fel emelt bír ság össze ge napi száz -
ezer fo rin tig ter jed het.

(3) A kö te le zett a vég re haj tá si bír sá got a vég re haj tás el -
ren de lé sé tõl, a meg emelt össze gû vég re haj tá si bír sá got pe -
dig a tel je sí té si pót ha tár idõ le jár tá tól a ha tá ro zat ban fog -
lal tak tel je sí té sé nek iga zo lá sá ig el telt idõ szak ra kö te les
meg fi zet ni.”

53.  § A Tpvt. a kö vet ke zõ 90/A.  §-sal egé szül ki:
„90/A.  § A meg ha tá ro zott cse lek mény el vég zé sé re,

vagy meg ha tá ro zott ma ga tar tás ta nú sí tá sá ra kö te le zõ dön -
té sek vég re haj tá sát a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal fo ga na to -
sít ja.”

54.  § A Tpvt. 91/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vál lal ko zá sok eu ró pai kö zös sé gi jog ha tá lya alá
esõ össze fo nó dá sá nak el len õr zé se so rán e tör vény ren del -
ke zé se it ak kor kell al kal maz ni, ha a 139/2004/EK ren de let
így ren del ke zik. E Fe je zet ren del ke zé sei kö zül ilyen
ügyek ben a 91/E.  § és a 91/G.  § al kal maz ha tó.”

55.  § A Tpvt. 91/E.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(11) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(5) Ha a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a 139/2004/EK
ren de let 22. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ké re lem mel
for dul a Bi zott ság hoz, a vizs gá ló az el já rást a ké re lem mel
egy ide jû leg fel füg gesz ti.

(6) Ha a Bi zott ság a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ké rel me
alap ján az össze fo nó dás vizs gá la tá ról dönt, a vizs gá ló az
el já rást vég zés sel meg szün te ti. Ha a Bi zott ság az össze fo -
nó dás vizs gá la tát mel lõ zi, a vizs gá ló az el já rást foly tat ja.

(7) Ha a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz be nyúj tott össze -
fo nó dás en ge dé lye zé se irán ti ké re lem hez kap cso ló dó an a
Bi zott ság a 139/2004/EK ren de let 22. cik ké nek (2) be kez -
dé se alap ján ar ról tá jé koz tat ja a Gaz da sá gi Ver seny hi va -

talt, hogy más tag ál lam tól a 139/2004/EK ren de let 22. cik -
ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ké re lem ér ke zett hoz zá,
 akkor a vizs gá ló, il let ve az el já ró ver seny ta nács az el já rást
fel füg gesz ti.

(8) A vizs gá ló, il let ve az el já ró ver seny ta nács, amint tá -
jé koz tat ta a Bi zott sá got, hogy nem kí ván a (7) be kez dés
sze rin ti ké re lem hez csat la koz ni, foly tat ja az el já rást.

(9) A vizs gá ló, il let ve az el já ró ver seny ta nács az el já rást 
vég zés sel meg szün te ti, amennyi ben a (7) be kez dés sze rin ti 
ké re lem hez csat la ko zott, és a Bi zott ság az össze fo nó dás
vizs gá la tá ról dönt.

(10) A vizs gá ló, il let ve az el já ró ver seny ta nács az el já -
rást foly tat ja, amennyi ben a (7) be kez dés sze rin ti ké re lem -
hez csat la ko zott, azon ban a Bi zott ság az össze fo nó dás
vizs gá la tát mel lõ zi.

(11) Az (5)–(10) be kez dés alap ján ho zott vég zés el len
kü lön jog or vos lat nak he lye nincs.”

56.  § A Tpvt. 91/F.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„91/F.  § (1) Ha az Eu ró pai Bi zott ság el já rá sa so rán a
65/A.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá esõ vizs gá la ti cse lek -
mény fo ga na to sí tá sa szük sé ges, to váb bá az 1/2003/EK
ren de let 21. cik ké ben meg ha tá ro zott eset ben a vizs gá la ti
cse lek mény elõ ze tes bí rói en ge dé lye zé se te kin te té ben a
65/A.  §-ban fog lalt el já rás al kal ma zan dó.

(2) A bí ró ság en ge dé lye zõ vég zést az 1/2003/EK ren de -
let ben, il let ve a 139/2004/EK ren de let ben meg ha tá ro zott
fel té te lek tel je sü lé se ese tén hoz.

(3) A vizs gá la ti cse lek mény elõ ze tes bí rói en ge dé lye zé -
se irán ti ké rel met az Eu ró pai Bi zott ság köz vet le nül jo go -
sult a bí ró ság elé ter jesz te ni, il let ve ké rel mé re a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal jár el.

(4) Ha a vizs gá la ti cse lek mény vég re haj tá sá hoz a rend -
õrség köz re mû kö dé se szük sé ges, an nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben az Eu ró pai Bi zott ság ké rel mé re a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal jár el.”

57.  § A Tpvt. 91/G.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„91/G.  § Ha az 1/2003/EK ren de let alap ján az Eu ró pai
Bi zott ság, il let ve más tag ál lam ver seny ha tó sá ga vagy a
139/2004/EK ren de let alap ján az Eu ró pai Bi zott ság vizs -
gá la ti cse lek mény fo ga na to sí tá sát kéri a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal tól, a ké re lem tel je sí té se so rán e tör vény ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni az zal, hogy az el já rás a vizs -
gálónak a be szer zett bi zo nyí té kok át adá sá ról  szóló vég zé -
sé vel zá rul, ha tá ro zat (77.  §) meg ho za ta lá nak nincs
 helye.”

58.  § A Tpvt. a kö vet ke zõ 94/A.  §-sal egé szül ki:
„94/A.  § Az e tör vény ha tá lya alá esõ ügyek ben az eu ró -

pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes tör vény mó do sí -
tá sok ról, tör vé nyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl, va la mint egyes tör vé nyi ren del ke zé sek meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 141–143.  §-ai nem al -
kal maz ha tók.”

2005/89. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4673



59.  § A Tpvt. a kö vet ke zõ 98.  §-sal egé szül ki:
„98.  § E tör vény
– 1.  §-ának (2) be kez dé se, 33.  §-ának (3) be kez dé se,

36.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja, 91/A.  §-ának (1) be -
kez dé se, 91/B–91/D.  §-a, 91/E.  §-ának (1)–(4) be kez dé se
és 91/F–91/H.  §-a az 1/2003/EK ren de let,

– 36.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja, 91/A.  §-ának
(2) be kez dé se, 91/E.  §-ának (5)–(11) be kez dé se és
91/F–91/G.  §-a a 139/2004/EK ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

60.  § (1) A Tpvt. 16/A.  §-ában a „17.  § (1) be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be a „17.  §-ban” szö veg rész lép.

(2) A Tpvt. 37.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „ha -
tá ro za ta i nak” ki fe je zés he lyé be a „dön té se i nek” ki fe je zés
lép. A Tpvt. 51.  §-a (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tot” ki fe -
je zés he lyé be a „dön tést” ki fe je zés lép. A Tpvt. 51.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „meg ta ga dó ha tá ro zat” ki fe je zés he -
lyé be a „meg ta ga dó vég zés” ki fe je zés lép. A Tpvt.
60.  §-ában a „ha tá ro za ta” ki fe je zés he lyé be a „vég zé se”
ki fe je zés lép. A Tpvt. 62.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „ha tá -
ro zat” ki fe je zés he lyé be a „vég zés” ki fe je zés lép. A Tpvt.
68.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat” ki fe je zés he lyé -
be a „vég zés” ki fe je zés lép. A 70.  § (1) be kez dé sé ben a
„ha tá ro zat tal” ki fe je zés he lyé be a „vég zés sel” ki fe je zés, a
„ha tá ro zat ban” ki fe je zés he lyé be a „vég zés ben” ki fe je zés
lép. A Tpvt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „ha tá -
ro za tá ban” ki fe je zés he lyé be a „vég zé sé ben” ki fe je zés lép. 
A Tpvt. 72.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat” ki fe je -
zés he lyé be a „vég zés” ki fe je zés lép. A Tpvt. 74.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tá val” ki fe je zés he lyé be a
„vég zé sé vel” ki fe je zés lép. A Tpvt. 80.  §-át meg elõ zõ al -
cím ben a „ha tá ro zat” ki fe je zés he lyé be a „dön tés” ki fe je -
zés lép. A Tpvt. 81.  §-ában a „ha tá ro za tá ban” ki fe je zés he -
lyé be a „dön té sé ben” ki fe je zés lép. A Tpvt. 85.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat” ki fe je zés he lyé be a
„dön tés” ki fe je zés lép. A Tpvt. 89.  §-át meg elõ zõ al cím -
ben a „ha tá ro za tá nak” ki fe je zés he lyé be a „dön té sé nek”
ki fe je zés lép. A Tpvt. 91.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ha tá -
roz” ki fe je zés he lyé be a „dönt” ki fe je zés, a „ha tá ro zat tal”
ki fe je zés he lyé be a „vég zés sel” ki fe je zés lép. A Tpvt.
91/D.  §-ában az „ér de mi ha tá ro za tá nak” szö veg rész he lyé -
be a „dön té sé nek” ki fe je zés lép. A Tpvt. 91/E.  §-ának
(4) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat” ki fe je zés he lyé be a „vég -
zés” ki fe je zés lép.

(3) A Tpvt. 51.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ér de mi ha -
tá ro zat” ki fe je zés he lyé be a „ha tá ro zat” ki fe je zés lép. A
Tpvt. 62.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 68.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben az „az ér de mi ha tá ro zat” ki fe je zés he lyé be az
„a ha tá ro zat” ki fe je zés lép. A Tpvt. 84.  §-ában az „ér de mi
ha tá ro za ta” ki fe je zés he lyé be a „ha tá ro za ta” ki fe je zés lép.

(4) A Tpvt. 55.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „(2) be kez -
dés ben” ki fe je zés he lyé be a „(3) be kez dés ben” ki fe je zés
lép.

(5) A Tpvt. 64.  §-ában a „67.  § (2) be kez dé sé nek
a)–e) pont ja” ki fe je zés he lyé be a „67.  § (2) be kez dé se” ki -
fe je zés lép.

(6) A Tpvt. 70.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „69.  § (6) be -
kez dé se” ki fe je zés he lyé be a „43/G–43/I.  §” ki fe je zés lép.

61.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben, a 62.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben és a 63.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
ki vé tel lel – 2005. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2.  §-a, 3.  §-a, 29.  §-a, 34.  §-ának (1) be -
kez dé se, 35.  §-a és 43.  §-a (2) be kez dé sé nek a Tpvt. 77.  §-a 
(2) be kez dé sét meg ál la pí tó ré sze e tör vény ki hir de té sé nek
nap já tól szá mí tott 15. na pon lép ha tály ba.

(3) E tör vény el já rá si ren del ke zé se it a tör vény hatályba -
lépése után in dult és a meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.

(4) A Tpvt.-nek e tör vény 34.  §-ának (2) be kez dé sé vel,
il let ve 49.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke zé se it azon ma ga -
tar tá sok te kin te té ben kell al kal maz ni, ame lyek vo nat ko zá -
sá ban az el évü lés 2005. no vem ber 1-jén még nem állt be.

(5) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a Tpvt. e tör vénnyel
ha tá lyon kí vül he lye zett 18.  §-a alap ján az e tör vény
hatályba lépése elõtt ho zott ha tá ro za tát vissza von ja, ha a
kö te le zett a ha tá ro zat ban elõ írt kö te le zett sé get nem tel je sí -
tet te, vagy a bí ró ság ál tal fe lül nem vizs gált ha tá ro zat a
dön tés szem pont já ból fon tos tény fél re ve ze tõ köz lé sén
ala pult, vagy a ha tá ro zat szem pont já ból fon tos pi a ci kö rül -
mé nyek oly mó don vál toz tak meg, hogy a 17.  §-ban fog lal -
tak nem tel je sül nek.

(6) A Tpvt. e tör vény 1., va la mint 4–9.  §-ával meg ál la -
pí tott ren del ke zé se it e tör vény hatályba lépésekor fo lya -
mat ban lévõ ügyek ben nem kell al kal maz ni.

62.  § (1) 2005. no vem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti a Tpvt.
11.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja, 36/A.  §-a, 51.  §-ának
(4) be kez dé se, 56.  §-a, 58.  §-ának (1)–(2) be kez dé se,
59.  §-ának (1) be kez dé se, 66.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 
68.  §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta, 69.  §-a, 86.  §-a
(2) be kez dés nek f) pont ja és 86.  §-ának (3) be kez dé se.

(2) A 61.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
a Tpvt. 18–19.  §-a és 77.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(3) A Ket. 173.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
idõ pont ban a Tpvt. 90.  §-ának (5) be kez dé se ha tá lyát
 veszti.

(4) A Ket. 185.  §-a nem lép ha tály ba.

63.  § (1) 2005. no vem ber 1-jén a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 61.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[Az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vás ban elõ ír hat ja, hogy
az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a köz be szer zés
ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be
ven ni kí vánt al vál lal ko zó, illetõ leg a d)–e) pont te kin te té -
ben al vál lal ko zó, aki]
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„b) a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 11.  §-a,
vagy az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 81. cik ke
sze rin ti – öt év nél nem ré geb ben meg ho zott – jog erõs és
vég re hajt ha tó ver seny fel ügye le ti ha tá ro zat ban vagy a ver -
seny fel ügye le ti ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a
bí ró ság jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za tá ban meg ál la pí -
tott és bír ság gal súj tott jog sza bály sér tést kö ve tett el ver se -
nyez te té si el já rás so rán; il le tõ leg ha az aján lat te võ ilyen
jog sza bály sér té sét más ver seny ha tó ság vagy bí ró ság – öt
év nél nem ré geb ben – jog erõ sen meg ál la pí tot ta, és egy út -
tal bír sá got sza bott ki;”

(2) A Tpvt. 90/A.  §-a he lyé be a Ket. 173.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„90/A.  § A vég re haj tó szol gá lat a Gaz da sá gi Verseny -
hivatalt a meg ha tá ro zott cse lek mény el vég zé sé re, vagy
meg ha tá ro zott ma ga tar tás ta nú sí tá sá ra kö te le zõ dön tés
vég re haj tá sá nak fo ga na to sí tá sá ba be von hat ja.”

64.  § E tör vény 12. és 56–57.  §-a az 1/2003/EK ren de let, 
12. és 54–57.  §-a a 139/2004/EK ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zés eket ál la pít ja meg.

Mádl Fe renc s. k., Man dur Lász ló s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés alel nö ke

2005. évi LXIX.
tör vény

a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszemûen
átruházó személy felelõsségének megállapítása

érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról 
és a bírósági cégeljárásról  szóló

1997. évi CXLV. tör vény, valamint a csõdeljárásról,
a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról  szóló

1991. évi XLIX. tör vény módosításáról*

1.  § A cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí -
ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény
(a továb biak ban: Ctv.) 35.  §-ának elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A cég bí ró ság a cég be jegy zé sé rõl, a cég nyil ván tar tás -
ban át ve ze tett vál to zá sok ról, így kü lö nö sen a cég szék he -
lyé nek, te vé keny sé gi kö ré nek, a cég jegy zék ben nyil ván -
tar tott tu laj do no sok sze mé lyé nek vál to zá sá ról, a cég tör lé -
sé rõl, va la mint az el já rás meg szün te té sé rõl, il let ve a be -
jegy zé si ké re lem el uta sí tá sá ról ér te sí ti az érin tett ka ma rát,
adó ha tó sá got és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va talt.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. jú ni us 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § A Ctv. 56–58.  §-ai és az 56.  §-t meg elõ zõ „A hi va -
tal bó li tör lé si el já rás” cím he lyé be a kö vet ke zõ cím, va la -
mint ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a ha tá lyos
58/A–58/E.  §-ok szá mo zá sa 58/C–58/G.  §-ra vál to zik:

„A törlési eljárás

56.  § (1) Ha a cég bí ró ság tu do mást sze rez ar ról, hogy a
cég a szék he lyén, il let ve te lep he lyén, fi ók te le pén sem ta -
lál ha tó, és a cég kép vi se le té re jo go sult sze mé lyek la kó he -
lye, tar tóz ko dá si he lye is is me ret len, fel hív ja a cég 25%-ot
meg ha la dó sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag ja it (rész vé nye -
se it) – in do kolt eset ben az 54.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja 
sze rin ti pénz bír ság egy ide jû al kal ma zá sa mel lett –, hogy a
cég tör vényes mû kö dé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket
60 na pon be lül te gyék meg. A tör vényes mû kö dés hely re -
ál lí tá sa ér de ké ben a ta gok (rész vé nye sek) a cég leg fõbb
szer vé nek össze hí vá sá ra is jo go sul tak.

(2) Ha az 50%-ot meg ha la dó sza va za ti jog gal ren del ke -
zõ tag (rész vé nyes) fe le lõs sé ge a cég tar to zá sa i ért kor lá to -
zott, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ha tár idõ
ered mény te len le jár tát köve tõen a tag (rész vé nyes) nem
hi vat koz hat kor lá to zott fe le lõs sé gé re, és az érin tett tag
(rész vé nyes) kor lát la nul fe le l a cég ki nem elé gí tett kö te le -
zett sé ge i ért, ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy a tör vényes mû -
kö dés hely re ál lí tá sa ér de ké ben úgy járt el, aho gyan az az
adott hely zet ben el vár ha tó. Erre õt a cég bí ró ság az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott vég zé sé ben fi gyel mez te ti.

57.  § (1) Ha a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sá ra az
56.  §-ban fog lal tak alap ján nem ke rült sor, mi vel az 56.  §
(1) be kez dé sé ben meg je lölt ta gok (rész vé nye sek) a cég bí -
ró ság fel hí vá sá ban fog lal tak nak ha tár idõn be lül nem tet tek 
ele get (pl. is me ret len he lyen tar tóz kod nak), vagy az 56.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sá ra meg fe le lõ mér -
té kû sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag (rész vé nyes) hi á nyá -
ban nem ke rül he tett sor, a cég bí ró ság ha tá ro za tot hoz a tör -
lé si el já rás le foly ta tá sá ról. Az el já rás so rán a tör vényességi 
fel ügye le ti el já rás sza bá lyai meg fele lõen irány adó ak.

(2) Ha a tör lé si el já rás el ren de lé sét köve tõen a cég el len
fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sa irán ti ké rel met nyúj ta nak
be, a fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sá ra ille té kes bí ró ság a
ké re lem be nyúj tá sá ról ha la dék ta la nul ér te sí ti a cég bí ró sá -
got. A cég bí ró ság a fel szá mo lás el ren de lé se tár gyá ban ho -
zott dön tés jog erõ re emel ke dé sé ig a cég tör lé sé rõl nem ha -
tá roz hat. Ha a cég tör vényes mû kö dé se hely re állt, és a bí -
ró ság a cég fel szá mo lá sát el ren del te, a tör lé si el já rást meg
kell szün tet ni. Ha a fel szá mo lá si el já rás a fel szá mo lás el -
ren de lé se nél kül fe je zõ dik be, a cég bí ró ság foly tat ja a tör -
lé si el já rást, vagy szük ség sze rint tör vényességi fel ügye le -
ti in téz ke dést al kal maz.

58.  § (1) A tör lé si el já rás meg in dí tá sá ról  szóló vég zést a
cég bí ró ság – a kéz be sí tés mel lõ zé sé vel – a Cég köz löny ben 
köz zé te szi. A vég zés nek fel hí vást kell tar tal maz nia arra,
hogy aki nek a cég szék he lyé re, mû kö dé sé re (ide ért ve azt
az ese tet is, ha a cég el len per van fo lya mat ban), il let ve a
kép vi se lõ la kó he lyé re vo nat ko zó adat ról tu do má sa van,
azt a köz zé té tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül a cég bí ró ság -
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nak je lent se be. A vég zés nek fel hí vást kell tar tal maz nia
arra is, hogy a cég hi te le zõi és az egyéb ér de kel tek a cég ál -
ta luk is mert va gyo ná ra vo nat ko zó ada to kat – hi te le zõk
ese té ben hi te le zõi igé nyü ket is meg je löl ve – 30 na pon be -
lül je lent sék be.

(2) A cég szék he lyé re, mû kö dé sé re, ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ i re vo nat ko zó ér de mi be je len tés ese tén a cég bí ró ság fel -
hív ja a cég kép vi se lõ jét a szük sé ges vál to zás be jegy zé si
ké re lem be nyúj tá sá ra, ha a fel hí vás ered mé nyes, a cég bí -
ró ság a tör lé si el já rást meg szün te ti és e vég zé sét a Cég köz -
löny ben köz zé te szi.

(3) Ha a cég szék he lyé re, mû kö dé sé re, il let ve ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ i re vo nat ko zó an ér de mi be je len tés nem ér ke -
zik, a cég bí ró ság meg ke re si a cég szék he lye sze rint ille té -
kes föld hi va talt, il let ve szük ség sze rint más köz hi te les
vagy köz ér dek vé del mi cél ból ve ze tett nyil ván tar tást ve ze -
tõ szer ve ze tet (pl. adó ha tó ság, gép jár mû-nyil ván tar tó ha -
tó ság, Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra), hogy a cég – ál ta luk
is mert – va gyo ná ra vo nat ko zó an 30 na pon be lül ad ja nak
tá jé koz ta tást.

58/A.  § Ha a be je len té sek bõl, il let ve a köz hi te les vagy
köz ér dek vé del mi cél ból ve ze tett nyil ván tar tá sok ada ta i ból 
meg ál la pít ha tó, hogy a cég va gyo nát lé nye ge sen meg ha -
lad ják a hi te le zõi kö ve te lé sek, il let ve, hogy a cég va gyon -
nal nem ren del ke zik, ezt a cég bí ró ság az 58/B.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti vég zé sé ben rög zí ti. Erre te kin tet tel a cég hi te -
le zõ jé nek ke re se ti ké rel mé re a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy
a tör lé si el já rás meg in du lá sát meg elõ zõ öt éven be lül va -
gyo ni há nya dát át ru há zó volt tag (rész vé nyes) kor lát la nul
fe le l a cég ki nem elé gí tett kö te le zett sé ge i ért, ki vé ve, ha
bi zo nyít ja, hogy a va gyo ni há nyad át ru há zá sá nak idõ pont -
já ban a cég fi ze tõ ké pes volt, a va gyon vesz tés csak ezt
köve tõen kö vet ke zett be, il let ve a cég ugyan nem volt fi ze -
tõ ké pes, de a tag (rész vé nyes) az át ru há zás so rán jó hi sze -
mû en járt el.

58/B.  § (1) Ha meg ál la pít ha tó, hogy a cég va gyon nal
ren del ke zik, a cég bí ró ság a tör lé si el já rást meg szün te ti és
kez de mé nye zi a cég el len a fel szá mo lá si el já rás lefolyta -
tását.

(2) Ha a tör lé si el já rás fo lya ma ta alatt a cég va gyo ná ra
vo nat ko zó an nem me rül fel adat, a cég bí ró ság a cég tör lé -
sé rõl – fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé se, il let ve vég el -
szá mo lás el ren de lé se nél kül – vég zés sel ha tá roz. A cég -
jegy zék ben a tör lés be jegy zé se mel lett fel kell tün tet ni az
„a cég hi va tal ból tö röl ve” meg jegy zést.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vég zést a
cég bí ró ság a Cég köz löny ben köz zé te szi az zal, hogy a vég -
zés el len a meg je le né sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül fel leb -
be zés nek van he lye. A cég tör lé sét el ren de lõ vég zés jog -
erõ re emel ke dé sét a Cég köz löny ben köz zé kell ten ni.

(4) Ha a tör lé si el já rás bár mely sza ka szá ban a cég tör lé -
sét el ren de lõ vég zés jog erõ re emel ke dé sé ig a cég hely re ál -
lít ja a tör vényes mû kö dé sét, a cég bí ró ság a tör lé si el já rást
meg szün te ti.”

3.  § A csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény a 63.  §-át
köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 63/A.  §-sal egé szül ki,
egy ide jû leg a 63/A.  § szá mo zá sa 63/B.  §-ra mó do sul:

„A vagyoni hányad rosszhiszemû átruházása  miatti
felelõsség megállapítása

63/A.  § A fel szá mo ló vagy a hi te le zõ ke re se ti ké rel mé re 
a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a fel szá mo lá si el já rás meg in -
dí tá sát meg elõ zõ öt éven be lül va gyo ni há nya dát át ru há zó
volt tag (rész vé nyes) kor lát la nul fe le l az adós ki nem elé gí -
tett kö te le zett sé ge i ért, ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy a va -
gyo ni há nyad át ru há zá sá nak idõ pont já ban az adós fi ze tõ -
ké pes volt, a va gyon vesz tés csak ezt köve tõen kö vet ke zett
be, il let ve az adós ugyan nem volt fi ze tõ ké pes, de a tag
(rész vé nyes) az át ru há zás so rán jó hi sze mû en járt el.”

4.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba. A tör lé si el já rás le foly ta tá sá ra vo nat ko zó 
ren del ke zé se it a tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
ügyek ben kell al kal maz ni. A cég ben fenn ál ló va gyo ni há -
nyad át ru há zá sá val össze füg gõ ren del ke zé sek ak kor al kal -
maz ha tó ak, ha az át ru há zás ra a tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen ke rül sor.

(2) Ahol jog sza bály „hi va tal bó li tör lé si el já rást” em lít,
ott azon „tör lé si el já rást” kell ér te ni.

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ctv.
35.  §-ának elsõ mon da tát meg ál la pí tó, az adók ra, já ru lé -
kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek re vo nat ko zó
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi XCIX. tör -
vény 187.  §-a a ha tá lyát vesz ti.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés elnöke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
122/2005. (VI. 29.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 91.  §-ának (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak tá mo ga tá -
sá val meg va ló su ló prog ra mok ese té ben a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett leg alább a tá mo ga tás
25%-ának meg fe le lõ elõ leg nyúj tan dó. Az Eu ró pai Unió
struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó
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 támogatások ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek -
rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 2.  §-a (1) be kez dé -
sé nek k) pont ja sze rin ti köz pon ti prog ram ese tén az elõ leg
nagy sá gá nak leg ma ga sabb össze gé re vo nat ko zó, a (3) be -
kez dés ben sze rep lõ összeg ha tárt az irá nyí tó ha tó ság
 figyelmen kí vül hagy hat ja. Az elõ le get ha zai és kö zös sé gi
for rás ból, az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból tá mo ga -
tott adott in téz ke dés sze rin ti fi nan szí ro zá si arány ban kell
nyúj ta ni. Az elõ leg nyúj tás tól el te kin te ni ak kor le het, ha

a) a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je az elõ leg rõl le mond,
b) a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je az elõ leg nyúj tá sá -

nak fel té te le ként – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
biz to sí té kot nem bo csát ja ren del ke zés re,

c) erre az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság meg in do -
kolt ké ré se alap ján a kö zös sé gi tá mo ga tá si ke ret irá nyí tó
ha tó sá ga en ge délyt ad.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

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

A Kormány
123/2005. (VI. 29.) Korm.

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalról  szóló
148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002. (VII. 1.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (1) be kez -
dé se a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

(A mi nisz ter – meg ha tá ro zott fel ada tok kal meg bí zott
po li ti kai és cím ze tes ál lam tit ká rok köz re mû kö dé sé vel –
 ellátja)

„m) a kü lön sza bá lyo zá sok sze rin ti ko or di ná ci ós és
egyéb fel ada tok tel je sí té se”
(te rén je lent ke zõ kor mány za ti te en dõ ket.)

2.  §

Ahol kor mány ren de let vagy kor mány ha tá ro zat a Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Hol ding Rt. vo nat ko zá sá ban eu ró pai
 integrációs ügyek ko or di ná ci ó já ért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz tert vagy re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért 
fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert em lít, ott a továb biak ban
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert kell ér te ni.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba;
egy ide jû leg az R. 3.  §-ának k) pont ja, 4.  §-a (1) bekezdé -
sének l) pont ja, 4.  §-a (2) be kez dé sé nek szö ve gé bõl az
„és l)”, va la mint az „és 7. szá mú mel lék le te” szö veg rész,
az R. 7. szá mú mel lék le te, to váb bá a re gi o ná lis fejlesz -
tésért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 293/2004. (X. 28.) Korm.
ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se és 12.  §-ának b) pont ja
a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
124/2005. (VI. 29.) Korm.

rendelete

a fejlesztési adókedvezményrõl  szóló
275/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi
LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao. tör vény)
30.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a Kor mány a fej lesz té si adó ked vez mény (a továb biak ban:
adó ked vez mény) rész le tes fel té te le i rõl, az adó ked vez -
mény en ge dé lye zé si el já rá sá ról és az adat szol gál ta tás ról
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A fej lesz té si adó ked vez mény rõl  szóló 275/2003.
(XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„2. Be ru há zá si ér ték: a be ru há zás cél ját szol gá ló tár gyi

esz kö zök nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Sztv.) 47–48.  §-ai, 51.  §-a sze rin ti be ke -
rü lé si ér té ke; nem ve he tõ figye lembe a be ru há zá si ér ték -
ben a szint en tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz -
kö zök be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján az adó zó, más
tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó ál la mi tá mo ga tást vett
igény be, to váb bá az olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke,
ame lyet az adó zó csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló
tár sa ság tól szer zett be, va la mint a szál lí tá si ága zat ban a
szál lí tó be ren de zé sek (gör dü lõ esz kö zök) be ke rü lé si ér -
téke; a be ru há zá si ér té ket szo ká sos pi a ci áron kell figye -
lembe ven ni, ha az az adó zó és a vele kap csolt vál lal ko zá si
vi szony ban lévõ sze mély kö zött, a szo ká sos pi a ci ár tól
 eltérõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült fel.”

2005/89. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4677



(2) Az R. 1.  §-ának 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„7. Nagy be ru há zás: az a fej lesz té si prog ram, amely nek

ré szét ké pe zõ be ru há zá si ér ték, költ ség, rá for dí tás je len ér -
té ken leg alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg;
en nek meg ha tá ro zá sa kor a be ru há zás meg kez dé sét meg -
elõ zõ má so dik adó év tõl el szá molt – meg ha tá ro zott tech -
nikai funk ci ót el lá tó és gaz da sá gi lag össze füg gõ, fi zi ka i -
lag vagy funk ci o ná li san egy más sal kap cso lat ban lévõ és
meg ha tá ro zott célt, il let ve két vagy több ter mék nek
ugyan ab ból az alap anyag ból tör té nõ elõ ál lí tá sát szol gá ló – 
be ru há zá si ér té ket, költ sé get, rá for dí tást is figye lembe kell 
ven ni.”

(3) Az R. 1.  §-ának 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„14. Tá mo ga tás tar ta lom: az adó zó szá má ra nyúj tott

 állami tá mo ga tás nak a Ró mai Szer zõ dés 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let] 2. szá mú mel lék le té ben 
fog lalt mód szer tan alap ján ki szá molt ér té ke.”

2.  §

Az R. 3.  §-a és a § elõt ti cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés és cím lép:

„Az adókedvezmény igénybevételének
általános feltételei

3.  § (1) Az adó ked vez mény ak kor ve he tõ igény be, ha a
fej lesz té si prog ram, to váb bá – ké re lem ese tén – a ké re lem
meg fe lel a Tao. tör vény ben és az e ren de let ben meghatá -
rozott va la mennyi fel té tel nek.

(2) Az adó ked vez mény ak kor ve he tõ igény be, ha a ké re -
lem, il let ve a be je len tés be nyúj tá sá nak nap já tól a fejlesz -
tési prog ram be fe je zé sét je len tõ va la mennyi be ru há zás
üzem be he lye zé sét kö ve tõ öt év ben (a továb biak ban: kö te -
le zõ üze mel te té si idõ szak) vagy – ha az ké sõb bi idõ pont –
az adó ked vez mény igény be vé te lé nek utol só adó évé ig

a) az adó zó nak nincs az ál la mi, ön kor mány za ti adó -
hatóságnál, va la mint a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott adó -
tar to zá sa, to váb bá az adó zót az épí tés ügyi ha tó ság nem
 kötelezte jog erõ sen és vég re hajt ha tó an meg ál la pí tott épí -
tés ügyi bír ság meg fi ze té sé re;

b) az adó zó ré szé re az ál la mi, ön kor mány za ti adóha -
tóság jog erõs ha tá ro zat ban 5 mil lió fo rin tot meg ha la dó
adó hi ányt nem ál la pí tott meg, to váb bá nem en ge dé lye zett
adó mér sék lést;

c) az adó zót ál lam igaz ga tá si szerv ha tá ro zat ban, il let ve 
an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság jog erõ sen
nem kö te lez te bír ság meg fi ze té sé re mun ka vál la ló be je len -
tés vagy mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li fog lal koz ta tá sa
 miatt.

(3) Az adó ked vez mény ak kor ve he tõ igény be, ha

a) a be ru há zás for rá sá nak leg alább 25 szá za lé ka sa ját
for rás;

b) az adó zó a be ru há zást a ké re lem, il let ve a be je len tés
be nyúj tá sá ig nem kezd te meg.

(4) Nem ve he tõ igény be az adó ked vez mény, ha az adó -
zó bí ró ság ál tal jog erõ sen el ren delt fel szá mo lás alatt áll,
vagy vég el szá mo lá sát be je len tet te a bí ró ság hoz.”

3.  §

(1) Az R. 4.  §-a elõt ti cím, to váb bá a § (1) be kez dé sé nek
be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Az adókedvezmény igénybevételének
különös szabályai”

„(1) Nem ve he tõ igény be adó ked vez mény”

(2) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

(Nem ve he tõ igény be adó ked vez mény)

„f) a ha lá sza ti te vé keny sé get, to váb bá ha lá sza ti ter mé -
kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás -
hoz.”

(3) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ké re lem, il let ve a be je len tés be nyúj tá sa kor kis-
és kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ adó zó a be ru há zá si ér té -
ket – az 1.  § 2. pont já ban fog lal tak tól el té rõ en – a vas úti
gör dü lõ esz köz be ke rü lé si ér té két figye lembe véve ha tá -
roz hat ja meg, fel té ve, hogy meg fe lel a Bi zott ság
70/2001/EK ren de le té ben fog lal tak nak.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ rendelke -
zése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó ked vez mény és a tá mo ga tás hal mo zó dás nál
figye lembe ve en dõ ál la mi tá mo ga tás je len ér té ken nem ha -
lad hat ja meg a fej lesz té si prog ram ra vo nat ko zó an ké re lem
alap ján en ge dé lye zett adó ked vez mény ese té ben a ha tá ro -
zat ban meg ál la pí tott, be je len tés alap ján igény be vett adó -
ked vez mény ese té ben a be je len tett, de mind két eset ben
leg fel jebb je len ér té ken a tény le ge sen fel me rült”

(2) Az R. 5.  §-ának (3)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ be kez dé sek lép nek:

„(3) Ha az adó zó a ké re lem, il let ve a be je len tés be nyúj -
tá sa kor kis- és kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor a tá -
mo ga tá si in ten zi tás a (2) be kez dés sze rin ti mér ték 15 szá -
za lék pont tal nö velt ér té ke, fel té ve, hogy az adó zó tel je sí ti
a Bi zott ság 70/2001/EK ren de le té ben fog lalt fel té te le ket.
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(4) Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás a
(2)–(3) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten -
zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, a je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró -
nak meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

(5) A (4) be kez dés al kal ma zá sa kor – az 1.  § 7. pont alap -
ján – a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ má so dik adó -
évtõl el szá molt be ru há zá si ér té ket, költ sé get, rá for dí tást is
figye lembe véve kell a fej lesz té si prog ram támogatás -
tartalmát meg ha tá roz ni.

(6) A (2)–(3) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott támoga -
tási in ten zi tás 30 szá za lé ká nak meg fe le lõ a tá mo ga tá si
 intenzitás, ha a fej lesz té si prog ram meg va ló sí tá sá nak cél ja
a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott
 jármû- és jár mû al kat rész-gyár tás, vagy ha az adó zó el sõd -
le ges be szál lí tó, fel té ve, hogy az üzem be he lyez ni ter ve -
zett be ru há zás ér té ke az 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ
 forintösszeget meg ha lad ja, vagy az adó ked vez mény és
más ál la mi tá mo ga tás együt tes össze ge meg ha lad ja az
5 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(7) A 4.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be ru há zás ese -
tén – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – 7,5 szá -
za lék a tá mo ga tá si in ten zi tás, ha a ké re lem, il let ve a be je -
len tés be nyúj tá sa kor az adó zó kö zép vál lal ko zás nak mi nõ -
sül, il let ve 15 szá za lék, ha kis vál lal ko zás.”

(3) Az R. 5.  §-ának (11)–(12) be kez dé se he lyé be a
 következõ be kez dé sek lép nek:

„(11) Ké re lem ese tén az adó ked vez mény a ké re lem ben
be mu ta tott, vál to zat lan tar tal mú tény ál lás ese tén ve he tõ
igény be. Nem mi nõ sül tény ál lás vál to zás nak a szá mí tá si
hiba vagy az el írás.

(12) A be szá mo lót, a könyv ve ze tést kon ver ti bi lis de vi -
zá ban ké szí tõ adó zó az (1) be kez dés sze rin ti, tény le ge sen
fel me rült be ru há zá si ér té ket, költ sé get, rá for dí tást, il let ve
a sze mé lyi jel le gû rá for dí tást a Ma gyar Nem ze ti Bank
 hivatalos – a ké re lem, il let ve a be je len tés be nyúj tá sát meg -
elõ zõ hó nap utol só nap ján ér vé nyes – de vi za ár fo lya má nak 
ala pul vé te lé vel szá mít ja át fo rint ra. Ugyan így kell el jár ni
ab ban az eset ben is, ha az át szá mí tás fo rint ról eu ró ra tör -
ténik.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ké re lem hez mel lé kel ni kell)
„a) az egy hó nap nál nem ré geb bi hi te les cég ki vo nat,

 bírósági ha tá ro zat má so la tát;”

(2) Az R. 6.  §-a (3) be kez dé sé nek d) és e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ké re lem hez mel lé kel ni kell)
„d) az e ren de let mel lék le té nek V. 4. pont ja sze rin ti ada -

to kat;
e) az e ren de let mel lék le té nek V. 5. pont ja sze rin ti ada -

to kat, amennyi ben az adó zó ál tal kért tá mo ga tás össze ge
ma ga sabb, mint a 100 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
össze gû nagy be ru há zás e ren de let 5.  §-a sze rint szá mí tott
tá mo ga tás tar tal ma;”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal és a § elõt ti cím mel egé -
szül ki:

„A fejlesztési program bejelentése

6/A.  § Az adó zó nak a be ru há zás meg kez dé se elõtt a
Pénz ügy mi nisz té ri um hoz be kell je len te nie az e ren de let
2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ ada to kat.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6/B.  §-sal és a § elõt ti cím mel egé -
szül ki:

„Az adózó nyilvántartási kötelezettsége

6/B.  § (1) Az adó zó nak kü lön nyil ván tar tást kell ve zet -
nie, amely tar tal maz za a fej lesz té si prog ram ke re té ben
üzem be he lye zett, nyil ván tar tás ba vett be ru há zá si ér ték,
költ ség, rá for dí tás ré szét ké pe zõ, to váb bá a kö te le zõ üze -
mel te té si idõ szak alatt ki ke rült, il let ve a szint en tar tást
szol gá ló va la mennyi tár gyi esz köz, im ma te ri á lis jó szág

a) üzem be he lye zé sé nek, nyil ván tar tás ba vé te lé nek
idõ pont ját és he lyét,

b) be ke rü lé si ér té két,
c) hasz nos élet tar ta mát,
d) az ál lo mány ból tör té nõ ki ke rü lés idõ pont ját.
(2) Amennyi ben az adó zó a fej lesz té si prog ram ke re té -

ben üzem be he lye zett be ru há zá si ér ték, költ ség, rá for dí tás
össze gé nél figye lembe vett tár gyi esz közt, im ma te ri á lis
 jószágot a kö te le zõ üze mel te té si idõ sza kon be lül a be fek -
te tett esz kö zök kö zül – pót lás nél kül – ki ve ze ti, vagy
– pót lás nél kül – nem üze mel te ti az ér vé nyes, jog erõs
 engedélyben fog lal tak sze rint, ak kor az ilyen esz köz be -
kerülési ér té ke a fej lesz té si adó ked vez mény alap já ul szol -
gá ló be ru há zá si ér té ket, költ sé get, rá for dí tást csök ken ti.”

8.  §

Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó ked vez mény igény be vé te lé nek adó éve i ben a
 társaságiadó-bevallásban a kö vet ke zõ ada to kat kell az
adó zó nak fej lesz té si prog ra mon ként sze re pel tet nie:)

„a) a fej lesz té si prog ram meg ne ve zé sét (ha tá ro zat tal en -
ge dé lye zett adó ked vez mény ese té ben a ha tá ro zat szá mát,
más eset ben a be je len tés idõ pont ját [év, hó nap, nap]);”
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9.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A Pénz ügy mi nisz té ri um a ké re lem rõl és a be je -

len tés rõl kü lön nyil ván tar tást ve zet, amely
a) ké re lem ese tén tar tal maz za
1. az adó zó azo no sí tó ada ta it,
2. a ké re lem ér ke zé sé nek idõ pont ját,
3. a ké re lem tár gyát,
4. a ké re lem el bí rá lá sá ban részt ve võ ne vét (minisz -

térium, Eu ró pai Bi zott ság),
5. hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lá si fel hí vás idõ -

pontját,
6. az el já rá si ha tár idõ meg hosszab bí tá sát, felfüggesz -

tését,
7. a ha tá ro zat szá mát és meg ho za ta lá nak idõ pont ját,
8. a ké re lem vissza vo ná sá nak idõ pont ját,
9. a ter ve zett be ru há zá si ér té ket je len ér té ken,
10. a ter ve zett be ru há zá si ér té ket, költ sé get, rá for dí tást

je len ér té ken,
11. a ter ve zett sze mé lyi jel le gû rá for dí tást je len ér té ken

a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti mun -
ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén,

12. az adó ked vez mény ter ve zett üte me zé sét fo lyó áron
és je len ér té ken;

b) be je len tés ese tén tar tal maz za
1. az adó zó azo no sí tó ada ta it,
2. a be je len tés ér ke zé sé nek idõ pont ját,
3. a be je len tés ki egé szí té sé nek, mó do sí tá sá nak (ide ért -

ve a vissza vo nást is) idõ pont ját,
4. a be ru há zás cél ját (a be ru há zás meg va ló sí tá sá val

foly tat ni ter ve zett te vé keny sé get, ter mék-elõ ál lí tást, szol -
gál ta tás nyúj tást),

5. a ter ve zett be ru há zá si ér té ket je len ér té ken,
6. a ter ve zett be ru há zá si ér té ket, költ sé get, rá for dí tást

je len ér té ken,
7. a ter ve zett sze mé lyi jel le gû rá for dí tást je len ér té ken a 

Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti mun -
ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén,

8. az adó ked vez ményt fo lyó áron és je len ér té ken.”

10.  §

Az R. mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint
mó do sul, és az R. az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
2. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

11.  §

Záró rendelkezések

(1) E ren de let 2005. jú li us 1-jén lép ha tály ba az zal,
 hogy a 2005. jú ni us 30-ig be nyúj tott ké re lem alap ján
 engedélyezett fej lesz té si adó ked vez mény igény be vé te lé re
a 2005. jú ni us 30-án ha tá lyos ren del ke zé sek alkalma -
zandóak.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1.  §-ának 1. pont já ban a „; cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tás: a Ró mai Szer zõ dés 87. és 88. Cik -
ké nek a cse kély össze gû tá mo ga tá sok ra való alkalmazá -
sáról  szóló 69/2001/EK bi zott sá gi ren de let 2. Cikk sze rin ti 
tá mo ga tás” szö veg rész, az R. 1.  §-ának 4. és 5. pont ja, az
R. 4.  §-ának (2) be kez dé se, az R. 6.  § (3) be kez dés g) pont -
ja, to váb bá az R. mel lék le te V. pont já nak 7.1., 7.2. és
7.3. al pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 1.  §-a 6. pont já nak b) al pont ját kö ve tõ rendel -

kezésben a „ké re lem be nyúj tá sá nak” szö veg rész he lyé be
„ké re lem, il let ve be je len tés be nyúj tá sá nak” szö veg rész,

b) az R. 1.  §-ának 8. pont já ban „a ké re lem be nyúj tá sá -
nak” szö veg rész he lyé be „a ké re lem, il let ve a be je len tés
be nyúj tá sá nak” szö veg rész,

c) az R. 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a § elõt ti cím „Az
adó ked vez mény igény lé se” szö veg rész he lyé be „Az adó -
ked vez mény igény lé se ké re lem re” szö veg rész, „az e ren -
de let mel lék le té ben elõ írt” szö veg rész he lyé be „az e ren -
de let 1. szá mú mel lék le té ben elõ írt” szö veg rész,

d) az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b), c) és e) pont já ban,
to váb bá az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban a
„ké re lem be nyúj tá sá nak évé re” szö veg rész he lyé be a
„ kérelem, il let ve a be je len tés be nyúj tá sá nak idõpont -
jában” szö veg rész
lép.

(4) 2005. no vem ber 1-jén az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban, to váb bá az R. mel lék le te VI. pont já nak c) al -
pont já ban az „ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si ha tó ság” szö veg rész lép.

(5) 2005. no vem ber 1-jén az R. 8.  §-ának (1) bekezdé -
sében „az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló tör vény” szö veg rész he lyé be „a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
 törvény” szö veg rész lép.

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

1. számú melléklet
a 124/2005. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R. mel lék le té ben a „Mel lék let a 275/2003.
(XII. 24.) Korm ren de let hez” szö veg rész he lyé be „1. szá -
mú mel lék let a 275/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let hez”
szö veg rész lép.

2. Az R. mel lék le te II.2. pont já nak d) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

(II.2. A fej lesz té si prog ram le írá sa)
„d) me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti te vé keny sé get, to váb bá

me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sát és forgalma -
zását szol gá ló be ru há zás ese tén meg fe le lé sét a Ta nács
1257/1999/EK ren de le té ben, a Bi zott ság 1/2004/EK ren -
de le té ben fog lalt fel té te lek nek a II.1. pont a)–c) és h) al -
pont ja sze rin ti be ru há zás ese tén.”
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3. Az R. mel lék le te V. pont já nak 1. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

(V. A ké re lem hez csa tolt mel lék le tek)
„1. Az egy hó nap nál nem ré geb bi hi te les cég ki vo nat,

 bírósági ha tá ro zat má so la ta.”

4. Az R. mel lék le te V. pont já nak 4. és 5. al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

(V. A ké re lem hez csa tolt mel lék le tek)
„4. Nagy be ru há zás ese té ben
a) az érin tett ter mék Prod com be so ro lá sa [a

3924/91/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott, ipar i
ter mé kek re vo nat ko zó Prod com-lis ta meg ál la pí tá sá ról
 szóló bi zott sá gi ren de let], il let ve az érin tett szol gál ta tás
CPA be so ro lá sa [a Bi zott ság ren de le te az Eu ró pai Gaz -
dasági Kö zös ség ben a ter mé kek te vé keny sé gek sze rin ti
 statisztikai osz tá lyo zá sá ról (CPA)  szóló 3696/93/EGK
 tanácsi ren de let mó do sí tá sá ról] az e ren de le tek ké re lem
be nyúj tá sa kor ha tá lyos vál to za ta alap ján;

b) a fej lesz té si prog ram ke re té ben üzem be he lyez ni ter -
ve zett va la mennyi tár gyi esz köz és ál lo mány ba ven ni ter -
ve zett va la mennyi im ma te ri á lis jó szág be ke rü lé si ér té ke
fo lyó áron és je len ér té ken;

c) a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ má so dik adó -
évtõl el szá molt be ru há zá si ér ték, költ ség, rá for dí tás je len -
ér té ken és ezen be ru há zá si ér ték, költ ség, rá for dí tás alap -
ján meg ítélt tá mo ga tás je len ér té ken.

5. A 659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról
 szóló 794/2004/EK bi zott sá gi ren de let meg fe le lõ mel lék -
le té ben sze rep lõ ada tok.”

5. Az R. mel lék le te VI. pont já nak a)–c) al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zó ki je len ti, hogy)
„a) a ké re lem be nyúj tá sa kor nincs az ál la mi, ön kor -

mány za ti adó ha tó ság nál és a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott 
adó tar to zá sa, to váb bá az épí tés ügyi ha tó ság nem kö te lez te
jog erõ sen és vég re hajt ha tó an meg ál la pí tott épí tés ügyi bír -
ság meg fi ze té sé re;

b) a ké re lem be nyúj tá sa kor ré szé re az ál la mi, ön kor -
mány za ti adó ha tó ság jog erõs ha tá ro zat ban 5 mil lió fo rin -
tot meg ha la dó adó hi ányt nem ál la pí tott meg, to váb bá nem
en ge dé lye zett adó mér sék lést;

c) a ké re lem be nyúj tá sa kor ál lam igaz ga tá si szerv ha tá -
ro zat ban, il let ve an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a bí -
ró ság jog erõ sen nem kö te lez te bír ság meg fi ze té sé re mun -
ka vál la ló be je len tés vagy mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li 
fog lal koz ta tá sa  miatt;”
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2. számú melléklet a 124/2005. (VI. 29.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 275/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez]

Bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez

I. Az adó zó azo no sí tó ada tai

I.1. Név

I.2. Szék hely

I.3. Le ve le zé si cím

I.4. Adó szám

I.5. Szak ága za ti be so ro lás

I.6. A vál lal ko zás for má ja a be je len tés be nyúj tá sa kor a) kis vál lal ko zás;
b) kö zép vál lal ko zás;
c) nagy vál lal ko zás.

II. A be ru há zás ada tai

II.1. A be ru há zás kez de té nek nap ja (év, hó nap, nap)

II.2. A be ru há zás be fe je zé se (év, hó nap)

II.3. A be ru há zás he lye (me gye és te le pü lés)

II.4. A be ru há zá si ér ték je len ér té ken (ezer fo rint)

II.5. A be ru há zá si ér ték, költ ség, rá for dí tás je len ér té -
ken (ezer fo rint)



II.6. Mun ka hely te rem tõ be ru há zás ese tén a fej lesz té si
prog ram ke re té ben új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben 
fog lal koz ta tott mun ka vál la lók sze mé lyi jel le gû rá for dí -
tá sá nak 24 havi össze ge a mun ka kör lét re ho zá sá nak
nap já tól szá mít va (ezer fo rint)

II.7. A be ru há zás cél ja (a be ru há zás meg va ló sí tá sá val
foly tat ni ter ve zett te vé keny ség, ter mék-elõ ál lí tás, szol -
gál ta tás nyúj tás)

II.8. Az adó ked vez mény össze ge fo lyó áron
(ezer fo rint)

II.9. Az adó ked vez mény össze ge je len ér té ken
(ezer fo rint)

II.10. Nagy be ru há zás ese tén

a) az 1-es szá mú mel lék let V.  4. pont ja sze rin ti ada tok

b) a be ru há zás jel le ge a) új lé te sít mény lét re ho za ta la;
b) meg lé võ lé te sít mény bõ ví té se;
c) az elõ ál lí tott ter mék, il let ve a ter me lé si fo lya mat
alap ve tõ vál to zá sát ered mé nye zõ be ru há zás;
d) a nyúj tott szol gál ta tás, il let ve a szol gál ta tá si
fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nye zõ be ru há zás.

Kelt: ..............................................................................

P. H.

..........................................
alá írás
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A Kormány
125/2005. (VI. 29.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai
és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program

esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos
szabályokról  szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

módosításáról

1.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram ese té ben
 alkalmazandó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. r.) 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a tá mo ga tás ból elõ leg fo lyó sít ha tó,
a ked vez mé nye zett nek – a 3.  § (2)–(3) be kez dé se i ben

 foglaltak ki vé te lé vel – az elõ leg ere jé ig az (1) be kez dés
a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott leg alább egy kö te le zõ en
vá laszt ha tó biz to sí té kot kell nyúj ta nia.”

2.  §

A Korm. r. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„egye sü le tek” szö veg rész he lyé be a „tár sa dal mi szer ve ze -
tek, a po li ti kai pár tok ki vé te lé vel” szö veg rész lép, a 3.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „egye sü le tek” szö veg -
rész he lyé be a „tár sa dal mi szer ve ze tek” szö veg rész lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it az ezt köve tõen meg kö ten dõ szerzõ -
désekre kell al kal maz ni.

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



A Kormány
126/2005. (VI. 29.) Korm.

rendelete

a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló
84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1) A Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lék ról szó ló 84/1994.
(V. 27.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 4. §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A GTTB-t el nök ként a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
 kijelölt po li ti kai ál lam tit ká ra, társ el nök ként a Földmû -
velésügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fel adat kör
 szerint il le té kes ál lam tit ká ra ve ze ti.”

(2) Az R. 4. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A GTTB mû kö dé si rend jét az el nök a társ el nök kel
egyet ér tés ben hagy ja jóvá.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter
24/2005. (VI. 29.) EüM–FVM

együttes rendelete

a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetõ

növényvédõszer-maradék mértékérõl  szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet

módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-a (10) be kez dé sé ben, va la mint a nö vény vé de lem rõl
 szóló 2000. évi XXXV. tör vény 65.  §-a (5) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a felüle -
tükön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mérté -
kérõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(4) 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 Ta nács 76/895/EGK irány el ve (1976. no vem -
ber 23.) a gyü möl csök ben és zöld sé gek ben, il let ve azok
 felületén ta lál ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett 
leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt 
mó do sí tó, il let ve ki egé szí tõ 81/36/EGK, 88/298/EGK,
89/186/EGK, 93/58/EGK, 96/32/EK, 97/41/EK ta ná csi
irány el vek és 80/428/EGK, 2000/24/EK, 2000/57/EK,
2000/82/EK, 2003/60/EK, 2003/118/EK bi zott sá gi irány -
elvek,

b) a Ta nács 86/362/EGK irány el ve (1986. jú li us 24.)
a ga bo na fé lék ben, il let ve azok fe lü le tén ta lál ha tó pesz ti -
cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb mérté -
kének meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó, il let ve
ki egé szí tõ 88/298/EGK, 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK,
96/33/EK, 97/41/EK ta ná csi irány el vek és 97/71/EK,
98/82/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/58/EK,
2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2003/60/EK, 2003/62/EK, 2003/113/EK, 2003/118/EK,
2004/2/EK, 2004/61/EK bi zott sá gi irány el vek,

c) a Ta nács 90/642/EGK irány el ve (1990. no vem -
ber 27.) egyes nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben – töb bek
 között a gyü möl csök ben és zöld sé gek ben –, il let ve azok
fe lü le tén ta lál ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge -
dett leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint
az azt mó do sí tó és ki egé szí tõ 93/58/EGK, 94/30/EK,
95/38/EK  tanácsi irány el vek, 97/71/EK, 2000/24/EK,
2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/57/EK, 2000/58/EK,
2000/81/EK, 2001/35/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
2001/57/EK, 2002/5/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK,
2002/66/EK, 2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK,
2002/97/EK, 2002/100/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK,
2003/69/EK, 2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK,
2004/59/EK, 2004/61/EK, 2004/95/EK, 2004/115/EK
 bizottsági irány el vek.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.
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4.  §

Ez a ren de let a 90/642/EGK ta ná csi irány elv nek az ab ban rög zí tett bi zo nyos pesz ti cid-szer ma rad vá nyok ma xi má lis
szint jé nek mó do sí tá sá ról  szóló 2004. de cem ber 15-i 2004/115/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

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

Melléklet a 24/2005. (VI. 29.) EüM–FVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek azo xist ro bin ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„azo xist ro bin al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 2

ri bisz ke, kösz mé te 0,05 KH

sza mó ca 2

mál na 3

sze der *3

egyéb bo gyós gyü möl csû ek (áfo nya, fe ke te bo dza, jos ta,
 csip ke bo gyó)

*0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,1 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,1 KH

cit rom fé lék 1

ba nán 2

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, ba nán) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom 2

pad li zsán *2

ubor ka, cuk ki ni 1

dinnye fé lék, tök fé lék 0,5

zöld bab (hü vellyel) *1

zöld bab (fej tett) *0,2

zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só 0,5

zöld bor só (fej tett) *0,2

egyéb friss hü ve lye sek *0,05 KH

bor só (szá raz) 0,1

szá raz hü ve lyes zöld sé gek (ki vé ve bor só, szá raz) *0,1

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa,
 pasz ti nák, pet re zse lyem gyö kér, zel ler gu mó, tor ma,
  bakszakáll)

*0,05 KH

sár ga ré pa, pet re zse lyem gyö kér, pasz ti nák, tor ma,
  bakszakáll

*0,2

zel ler gu mó *0,3

hagy ma fé lék (ki vé ve pó ré hagy ma, zöld hagy ma) 0,05 KH

pó ré hagy ma 0,1
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

zöld hagy ma 2

brok ko li, kar fi ol 0,5

kel ká posz ta, kí nai kel 5

fe jes ká posz ta 0,3

kel bim bó 0,1

ka ra lá bé 0,2

egyéb vi rá gu kért ter mesz tett és fe jes ká posz ta fé lék *0,05 KH

fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *3

ví zi tor ma *0,05 KH

ci kó ria *0,2

spe nót, sós ka, mán gold *0,05 KH

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány,
  turbolya

*3

zel ler (friss) *5

ar ti csó ka *1

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve ar ti csó ka,
 friss  zeller)

*0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ka lá szo sok (szem) 0,3

ga bo na fé lék (ki vé ve ka lá szo sok) *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

rizs *5

cu kor ré pa 0,05 KH

bur go nya 0,05 KH

rep ce mag 0,5

nap ra for gó mag 0,05 KH

szó ja bab *0,5

ola jos mag vú ak (ki vé ve nap ra for gó mag, rep ce mag,
  szójabab)

*0,05 KH

zöld do hány le vél 0,5

kom ló (szá rí tott) *20

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek di ti o kar ba má tok ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„di ti o kar ba má tok al ma ter mé sû ek 3

õszi ba rack, nek ta rin, kaj szi ba rack 2

cse resz nye, meggy, ring ló, szil va 1

egyéb csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 2

ri bisz ke, kösz mé te 5

mál na 0,05 KH

sza mó ca 2
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye 0,1 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,1 KH

cit rom fé lék 5

olí va bo gyó 5

egyéb dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, olí va bo gyó) 0,05 KH

pap ri ka, pad li zsán 2

pa ra di csom 3

ubor ka 0,5

apró ubor ka (für tös) *2

cuk ki ni 2

egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,05 KH

tök, gö rög dinnye, sár ga dinnye 0,5

zöld bab (hü vellyel), zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só 1

zöld bab (fej tett), zöld bor só (fej tett) *0,1

egyéb friss hü ve lye sek *0,05 KH

szá raz hü ve lye sek 0,05 KH

sár ga ré pa, zel ler gu mó, bak sza káll 0,2

re tek 2

tor ma *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, bak sza káll,
 re tek, sár ga ré pa, tor ma, zel ler gu mó)

0,05 KH

vö rös hagy ma, fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma 0,5

zöld hagy ma 1

pó ré hagy ma 3

egyéb hagy ma fé lék *0,05 KH

brok ko li, kel bim bó, fe jes ká posz ta, kar fi ol 1

kel ká posz ta 2

egyéb le ve les ká posz ta fé lék *0,5

ka ra lá bé 0,1 KH

fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *5

ci kó ria 0,2

vízit or ma *0,3

spe nót, sós ka, mán gold 0,05 KH

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, ka por 5

me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *5

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve friss zel ler) 0,05 KH

zel ler (friss) 0,5

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett gom bák 0,05 KH

va don ter mõ gom bák *0,05 KH

búza (szem), rozs (szem) 1

árpa (szem), zab (szem) 2

tri ti ká lé (szem) 0,05 KH
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

ku ko ri ca 0,05 KH

rizs *0,05 KH

ci rok 0,05 KH

kö les, po hán ka *0,05 KH

cu kor ré pa 0,5

bur go nya 0,1

nap ra for gó mag, len mag 0,1 KH

szó ja bab, mák szem 0,1 KH

rep ce mag 0,5

föl di mo gyo ró, sze zám mag, gya pot mag 0,1 KH

mus tár mag *0,1 KH

zöld do hány le vél 25

kom ló (szá rí tott) 25

tea (szá rí tott) 0,1 KH

kö mény mag, tár kony, ma jo rán na 2”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek fen he xa mid ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész 
lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„fen he xa mid al ma ter mé sû ek *0,05 KH

kaj szi ba rack, nek ta rin, õszi ba rack 5

cse resz nye, meggy 5

szil va 1

egyéb csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 5

mál na 10

sza mó ca 5

fe ke te áfo nya, kösz mé te, ri bisz ke *5

sze der *10

va don ter mõ bo gyós gyü möl csök *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

egyéb déligyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, kivi) 0,05 KH

kivi 10

pa ra di csom 1

pad li zsán *1

pap ri ka *2

egyéb so la na cea *0,05 KH

ubor ka 1

cuk ki ni, apró ubor ka (für tös) *1

dinnye fé lék, tök fé lék *0,05 KH

fe jes sa lá ta 30
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

le ve les zöld sé gek (ki vé ve fe jes sa lá ta) *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

cu kor ré pa *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
 nyers ká vé, sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek fenp ro pi morf ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„fenp ro pi morf al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *1

va don ter mõ bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

ba nán 2

dé li gyü möl csök (ki vé ve ba nán, cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék (ki vé ve pó ré hagy ma) *0,05 KH

pó ré hagy ma *0,5

kel bim bó *0,5

ká posz ta fé lék (ki vé ve kel bim bó) *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,05 KH
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

ka lá szo sok (szem) 0,5

egyéb ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

cu kor ré pa *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
 nyers ká vé, sze zám mag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

ka lá szo sok (szal ma) 0,5

kom ló (szá rí tott) *10

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

5. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek ip ro va li karb ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„ip ro va li karb al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 2

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pa ra di csom 1

pap ri ka, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok (ki vé ve ubor ka, cuk ki ni, sár ga dinnye,
 gö rög dinnye)

*0,05 KH

ubor ka, cuk ki ni *0,1

sár ga dinnye, gö rög dinnye *0,2

egyéb ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

vö rös hagy ma *0,1

hagy ma fé lék (ki vé ve vö rös hagy ma) *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek (ki vé ve fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy
 sa lá ta, zsá zsa)

*0,05 KH

fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *1

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya 0,05 KH
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

cu kor ré pa *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
 nyers ká vé, sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek me ta la xil ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„me ta la xil al ma ter mé sû ek *1

csont hé ja sok *0,05 KH

cse me ge szõ lõ *2

bor szõ lõ *1

sza mó ca *0,5

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,5

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka *0,5

pa ra di csom *0,2

egyéb so la na cea *0,05 KH

ubor ka *0,5

dinnye fé lék *0,2

egyéb ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

sár ga ré pa, pasz ti nák *0,1

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa,
 pasz ti nák)

*0,05 KH

vö rös hagy ma, fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma *0,5

zöld hagy ma, pó ré hagy ma *0,2

egyéb hagy ma fé lék *0,05 KH

brok ko li, kar fi ol *0,1

fe jes ká posz ta *1

kel ká posz ta *0,2

ka ra lá bé *0,05 KH

egyéb fe jes és le ve les ká posz ta fé lék *0,05 KH

fe jes sa lá ta *2

en dí via *1

egyéb sa lá ta fé lék *0,05 KH

spe nót, sós ka, mán gold *0,05 KH

vízit or ma *0,05 KH
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

ci kó ria *0,3

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány,
 tur bo lya

*1

szá ru kért ter mesz tett zöldségek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák 0,05 KH

ka lá szo sok (szem) *0,05 KH

egyéb ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
 nyers ká vé, sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

zöld do hány le vél 0,5

kom ló (szá rí tott) *10

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek me ta la xil-M ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„me ta la xil-M al ma ter mé sû ek *1

csont hé ja sok *0,05 KH

cse me ge szõ lõ 2

bor szõ lõ 1

sza mó ca *0,5

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,5

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka *0,5

pa ra di csom 0,2

egyéb so la na cea *0,05 KH

ubor ka 0,5

dinnye fé lék *0,2

egyéb ka ba ko sok *0,05 KH

zöld bor só (hü vellyel), bor só (szá raz) 0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek (ki vé ve zöld bor só hü vellyel,
 bor só szá raz)

*0,05 KH

sár ga ré pa, pasz ti nák *0,1

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa,
 pasz ti nák)

*0,05 KH

vö rös hagy ma 0,5

fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma *0,5
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

zöld hagy ma, pó ré hagy ma *0,2

egyéb hagy ma fé lék *0,05 KH

brok ko li, kar fi ol *0,1

fe jes ká posz ta *1

kel ká posz ta *0,2

ka ra lá bé *0,05 KH

egyéb fe jes és le ve les ká posz ta fé lék *0,05 KH

fe jes sa lá ta *2

en dí via *1

egyéb sa lá ta fé lék *0,05 KH

spe nót, sós ka, mán gold *0,05 KH

vízi tor ma *0,05 KH

ci kó ria *0,3

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány,
 tur bo lya

*1

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák 0,05 KH

ku ko ri ca (áru, siló) 0,02 KH

ci rok 0,02 KH

ga bo na fé lék (ki vé ve ku ko ri ca, ci rok) *0,02 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

nap ra for gó mag, rep ce mag, szó ja bab 0,1 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
 nyerskávé, sze zám mag, nap ra for gó mag, rep ce mag,
 szó ja bab)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

cu kor ré pa *0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *10

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

8. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek me to mil ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„me to mil alma, kör te 0,2

al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma, kör te) *0,2

cse resz nye, meggy *0,1

õszi ba rack, nek ta rin, kaj szi ba rack *0,2

ring ló, szil va *0,5

egyéb csont hé ja sok *0,05 KH

cse me ge szõ lõ 0,05 KH

bor szõ lõ 1

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH
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[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,05 KH

cit rom, man da rin 1

na rancs, gra pef ru it, po me losz 0,5

egyéb cit rom fé lék *0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka 0,05 KH

pa ra di csom 0,5

pad li zsán *0,5

egyéb so la na cea *0,05 KH

dinnye fé lék, tök fé lék *0,05 KH

ubor ka 0,05 KH

cuk ki ni *0,05 KH

zöld bab (hü vellyel) 0,05 KH

zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só 0,05 KH

zöld bab (fej tett), zöld bor só (fej tett) *0,05 KH

szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

re tek *0,5

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, re tek) 0,05 KH

vö rös hagy ma, zöld hagy ma 0,05 KH

fok hagy ma, pó ré hagy ma, gyöngy hagy ma *0,05 KH

ká posz ta fé lék (ki vé ve brok ko li) 0,05 KH

brok ko li *0,2

fe jes sa lá ta 2

egyéb sa lá ta fé lék *0,05 KH

spe nót, sós ka, mán gold *2

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány,
 tur bo lya, ka por

*2 KH

ci kó ria, vízi tor ma *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

szó ja bab *0,1

gya pot mag, föl di mo gyo ró 0,1

ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve gya pot mag, föl di mo gyo ró,
 ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag, szó ja bab)

*0,05 KH

lu cer na 0,2

kom ló (szá rí tott) *10

tea (szá rí tott) 0,1 KH”
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9. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek me to mil-di ti o karb ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„me to mil-di ti o karb al ma ter mé sû ek *0,2

cse resz nye, meggy *0,1

õszi ba rack, nek ta rin, kaj szi ba rack *0,2

ring ló, szil va *0,5

egyéb csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (cse me ge) *0,05 KH

szõ lõ (bor) *1

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,05 KH

cit rom, man da rin *1

na rancs, gra pef ru it, po me losz *0,5

egyéb cit rom fé lék *0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) *0,05 KH

pap ri ka *0,05 KH

pa ra di csom, pad li zsán *0,5

egyéb so la na cea *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

re tek *0,5

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, re tek) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék (ki vé ve brok ko li) *0,05 KH

brok ko li *0,2

fe jes sa lá ta *2

en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *0,05 KH

spe nót, sós ka, mán gold *2

ci kó ria, vízi tor ma *0,05 KH

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány,
 tur bo lya

*2

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

föl di mo gyo ró, gya pot mag, szó ja bab *0,1

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, gya pot mag,
 szó ja bab)

*0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *10

tea (szá rí tott) 0,1 KH”
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10. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek mik lo bu ta nil ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„mik lo bu ta nil al ma ter mé sû ek 0,5

kaj szi ba rack 0,3

cse resz nye, meggy 1

õszi ba rack, nek ta rin, ring ló, szil va 0,5

egyéb csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 1

kösz mé te, mál na, ri bisz ke, sza mó ca, sze der *1

egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,05 KH

cit rom fé lék 3

ba nán 2

egyéb dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, ba nán) 0,02 KH

pa ra di csom, pad li zsán *0,3

pap ri ka 0,5

egyéb so la na cea *0,02 KH

ubor ka, cuk ki ni 0,1

dinnye fé lék, tök fé lék 0,2

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

sár ga ré pa, tor ma, pasz ti nák, pet re zse lyem gyö kér *0,2

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa,
 tor ma, pasz ti nák, pet re zse lyem gyö kér)

*0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

ga lamb begy sa lá ta *5

le ve les zöld sé gek (ki vé ve ga lamb begy sa lá ta) *0,02 KH

ar ti csó ka *0,5

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve ar ti csó ka) *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,02 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
 nyers ká vé, sze zám mag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *2

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

2005/89. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4695



11. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek pen ko na zol ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„pen ko na zol al ma ter mé sû ek 0,2

kaj szi ba rack, õszi ba rack, nek ta rin 0,1

egyéb csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,2

ri bisz ke *0,5

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve ri bisz ke) *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, pe kán dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán 0,05 KH

ubor ka, cuk ki ni 0,05 KH

dinnye fé lék, tök fé lék 0,1

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve ar ti csó ka) *0,05 KH

ar ti csó ka *0,2

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett és va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
 nyers ká vé, sze zám mag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,5

tea (szá rí tott) 0,1 KH”
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Az egészségügyi miniszter
25/2005. (VI. 29.) EüM

rendelete

a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ,
illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl,

a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint
a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés

és javítás szakmai követelményeirõl  szóló
19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról
és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának,

javításának, kölcsönzésének
szakmai követelményeirõl  szóló

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (3) be kez dé se
a)–b) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –, va la mint a 83.  § (4) be -
kez dé sé nek n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il let ve 
köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a támo -
gatás össze gé rõl és mér té ké rõl, va la mint a ren de lés, for -
gal ma zás, köl csön zés és ja ví tás szak mai kö ve tel mé nye i rõl 
 szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM ren de let (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § (1) Az ár hoz nyúj tott szá za lé kos tá mo ga tás mér -
té ke a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ár ál ta lá nos
for gal mi adó val nö velt össze gé nek 50, 70, 85, 95, il let ve
100%-a.

(2) A köl csön zé si díj hoz nyúj tott szá za lé kos tá mo ga tás
mér té ke a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott kölcsön -
zési díj ál ta lá nos for gal mi adó val meg nö velt 50, 70, 85,
 illetve 100%-a.”

2.  §

Az R. 7.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

(A vé nyen az or vos nak fel kell tün tet ni:)
„e) a be teg kó ris mé jé nek BNO kód ját.”

3.  §

Az R. 12.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„Ez a ren del ke zés vo nat ko zik azon ren de lés re ké szült
esz kö zök gyár tó i ra is, akik nem vég zik a ma guk ál tal
 készített esz köz ki szol gál ta tá sát”.

4.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a 06 24 48 03 Nem át ala -
kít ha tó ide ig le nes pro té zi sek, al só vég tag-am pu tál tak ko rai 
mo bi li zá lá sá ra cso port 06 24 48 03 03 Láb szár csonk ra
 alcsoportjánál a „Fel írá si jo go sult ság: se bész szak or vos”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

5.  §

(1) A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak,
 javításának, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak ban: Fr.)

a) 1. szá mú mel lék le té ben a „so ro zat gyár tá sú op ti kai
ter mé kek” szö veg rész he lyé be a „so ro zat gyár tá sú op ti kai
ter mé kek a kon takt len cse ki vé te lé vel” szö veg rész,

b) 2. szá mú mel lék le té nek I. 2. c) pont já ban az „egye di
mér ték re ké szí tett szem üveg” szö veg rész he lyé be az
„egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett szem üveg” szö veg -
rész
lép.

(2) Az Fr. 2. szá mú mel lék le té nek I. 1. pont ja a követ -
kezõ d) pont tal egé szül ki:

„d) kon takt len cse és egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett
szem üveg for gal ma zá sá hoz leg alább 18 m2 alap te rü le tû
üz let vagy a mû hely tõl el kü lö ní tett he lyi ség.”

(3) Az Fr. 2. szá mú mel lék le té nek II. 1. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Tár gyi fel té te lek:
Egye di gyár tó mû hely ese tén a köz út ról, il let ve egész -

ség ügyi in téz mény ben mû kö dõ gyár tó nál vég tag pro té zis,
já ró gép, fû zõ ké szí tés ese tén az in téz mény köz le ke dé si út -
vo na lá ról a moz gás sé rül tek ál tal is aka dály men te sen meg -
kö ze lít he tõ, a mé ret vé tel, pró ba és át adás cél ját szol gá ló,
mos dó val, WC-vel el lá tott, a mû hely tõl el kü lö ní tett,
összes sé gé ben leg alább 25 m2 te rü le tû tér ség gel kell
 rendelkezni.”

6.  §

(1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a
ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba az zal, hogy a
2.  §-ban fog lal ta kat a 2006. ja nu ár 1-jét köve tõen ki ál lí tott
vé nyek ese té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 1.  §-a 2005. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
47/2005. (VI. 29.) GKM

rendelete

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre
vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek

kihirdetésérõl  szóló 4/1987. (IV. 3.) KM rendelet
módosításáról*

A Bern ben, az 1980. évi má jus hó 9. nap ján kelt Nem -
zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) ki hir de té -
sé rõl  szóló 1986. évi 2. tör vényerejû ren de let 3.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

(1) A Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény nek
(COTIF) a 4/1987. (V. 13.) KM ren de let (a továb biak ban:
R.) 1.  § (1) be kez dé sé vel ki hir de tett B) Füg ge lé ke I. Mel -
lék le té nek [a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro -
zá sá ról  szóló Sza bály zat nak (a továb biak ban: RID)]
 módosítását és ki egé szí té sét e ren de let tel ki hir de tem. A
RID mó do sí tá sa it és ki egé szí té se it egy sé ges szer ke zet ben
e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(2) A bel föl di vas úti fu va ro zá sok ra a RID elõ írásait az
e ren de let 2. mel lék le té ben lévõ ki egé szí té sek kel kell
 alkalmazni.

2.  §

(1) A RID 4. és 6. ré szé ben sze rep lõ ille té kes ha tó ság
– a ra dio ak tív anya gok cso ma go lá sa, il let ve a tartály -
kocsik és bat té ri ás ko csik ki vé te lé vel – a Ma gyar Mû sza ki
Bizton sági Hi va tal.

(2) A RID 6.8.2.4.6. pont já ban sze rep lõ ille té kes ha tó -
ság a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let.

(3) A RID a rob ba nó anya gok ra és tár gyak ra vo nat ko zó
kü lön le ges elõ írásaiban sze rep lõ ille té kes ha tó ság a
 Magyar Bá nyá sza ti Hi va tal.

3.  §

Az R. 1/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1/A. § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak való 

meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 96/49/EK irány el ve (1996. jú li us 23.) a

 veszélyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

b) a Bi zott ság 96/87/EK irány el ve (1996. de cem ber 13.)
a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány -
elv mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 1999/48/EK irány el ve (1999. má jus 21.)
a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány -
elv mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ má so dik hozzáigazí -
tásáról;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/62/EK irány -
el ve (2000. ok tó ber 10.) a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá -
sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló
96/49/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 2001/6/EK irány el ve (2001. ja nu ár 29.)
a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány -
elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ har ma dik hoz zá iga -
zí tá sá ról;

f) a Bi zott ság 2003/29/EK irány el ve (2003. áp ri lis 7.)
a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány -
elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ne gye dik hoz zá iga -
zí tá sá ról;

g) a Bi zott ság 2004/89/EK irány el ve (2004. szep tem -
ber 13.) a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná -
csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ötö dik hoz -
zá iga zí tá sá ról;

h) a Bi zott ság 2004/110/EK irány el ve (2004. de cem -
ber 9.) a ve szé lyes áruk szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány -
elv mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ha to dik ki iga zí tá sá ról.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re
vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek
 kihirdetésérõl  szóló 4/1987. (IV. 3.) KM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 29/2002. (V. 13.) GKM ren de let, és

b) a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re
vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek
 kihirdetésérõl  szóló 4/1987. (IV. 3.) KM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 47/2003. (VII. 24.) GKM ren de let.

(3) Ez a ren de let a ve szé lyes áruk vas úti szál lí tá sá ra
 vonatkozó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló,
2004. de cem ber 9-i 2004/110/EK bi zott sá gi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

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 ál lam tit kár
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* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2005. évi
89. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Buda -
pest 62, Pf. 357)



A gazdasági és közlekedési miniszter
48/2005. (VI. 29.) GKM

rendelete

a földgáz rendszerhasználati díjak
megállapításáról  szóló

70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET) 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban, va la mint az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény 7.  §-ának (1)–(2) be kez dé se i ben és
Mel lék le té nek „B) Szol gál ta tá sok” pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a dí jak te kin te té ben a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let (a továb biak ban:
R.) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„a) át adá si-át vé te li pont

aa) a szál lí tó ve ze ték

aaa) mé ré si rend szer rel el lá tott azon gáz át adó ál lo má -
sá nak ki lé põ csonk ja, amely az adott fo gyasz tó(k) – köz -
vet len vagy köz ve tett – el lá tá sát szol gál ja,

aab) azon mé ré si rend sze ré nek ki lé põ csonk ja, amely
az adott fo gyasz tó(k) – köz vet len vagy köz ve tett – ellá -
tását szol gál ja, amennyi ben a fo gyasz tó el lá tá sa nem gáz -
át adó ál lo má son ke resz tül tör té nik,

aac) azon mé ré si rend sze ré nek ki lé põ csonk ja, ame lyen
ke resz tül a köz vet le nül csat la ko zó ha zai ter me lés szá má ra
az ala csony fû tõ ér té kû gáz fel ja ví tá sá ra (ke ve rés) föld gáz
ki adás tör té nik,

aad) Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban (a továb -
biak ban: ÜKSZ) sze rep lõ HAG im port be táp lá lá si pont ja,

aae) ÜKSZ-ben sze rep lõ Be reg da róc im port betáp -
lálási pont ja,

aaf) ha zai – össze von tan ke zelt – ter me lé si be táp lá lá si
pont jai,

ab) az el osz tó ve ze ték hez

aba) csat la ko zó köz üze mi, vagy nyil ván tar tás ba vett
fel jo go sí tott fo gyasz tó föld gáz el lá tá sá hoz lé te sí tett mé ré si 
rend szer(ek) ki lé põ csonk ja(i), il let ve az áta lány dí jas
 fogyasztók ese té ben a fo gyasz tá si hely,

abb) csat la ko zó föld gáz ter me lõ ál tal a ki ter melt föld -
gáz be táp lá lá sa ér de ké ben köz vet le nül igény be vett el osz -
tó ve ze ték hez csat la ko zó, azo nos te lep he lyen lévõ összes
gáz mé rõ ki lé põ csonk ja,

abc) hoz zá fé rés sel ren del ke zõ rend szer irá nyí tó ál tal a
tá ro ló ból való be táp lá lás hoz köz vet le nül igény be vett
 elosztóvezetékhez csat la ko zó, azo nos te lep he lyen lévõ
összes gáz mé rõ ki lé põ csonk ja,

ac) a tá ro ló

aca) össze von tan ke zelt be lé pé si pont jai be tá ro lás
 esetén,

acb) össze von tan ke zelt ki lé pé si pont jai ki tá ro lás ese -
tén;”

(2) Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„l) meg sza kít ha tó tel je sít mény: a szál lí tó vagy az el osz tó
ál tal a hoz zá fé rés re jo go sult szá má ra – sza bad ka pa ci tás
hi á nyá ban – adott át adá si-át vé te li pon ton rendel kezésre
bo csá tott tel je sít mény, amely igény be vé te lé nek mér té két a 
szál lí tó vagy az el osz tó jo go sult a gáz na pon  belül is mó do -
sí ta ni;”

(3) Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek w) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„w) téli fo gyasz tá si idõ szak: a no vem ber 1-jé tõl már -
cius 31-ig ter je dõ idõ szak. Nem vo nat ko zik ez a meg ha tá -
ro zás azok ra a hoz zá fé ré si jo go sul tak ra, ame lyek nél 2.  §
(2) be kez dé sé nek aaa), aab), aac), aad) vagy aae) pont jai
sze rin ti át adá si-át vé te li pon ton kén ti tel je sít mény-igény be -
vé tel a de cem ber 1-jé tõl már ci us 31-ig ter je dõ idõ szak ban
ki sebb, mint a szer zõ dé ses év töb bi ré szé ben. Ese tük ben a
téli fo gyasz tá si idõ szak a de cem ber 1-jé tõl már ci us 31-ig
ter je dõ idõ szak.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szál lí tá si dí jak és ezek al kal ma zá si fel té te lei a
2.  § (2) be kez dé sé nek aa) és ac) al pont ja i ban fel so rolt
 átadási-átvételi (mé ré si) pon tok ra vo nat koz nak.”

(2) Az R. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A szál lí tá si díj rend szer díj té te le it e ren de let 1. szá -
mú mel lék le té nek 1. pont ja, ár al kal ma zá si fel té te le it a
3. szá mú mel lék let 1. fe je ze te tar tal maz za.”

3.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § (1) A 8.  §-ban fog lal ta kat elõ ször a 2005. év ben
kell al kal maz ni.
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(2) A köz üze mi nagy ke res ke dõ – elsõ al ka lom mal a
2005. jú li us 1-jé tõl kez dõ dõ gáz év re vo nat ko zó an – a tel -
je sít mény le kö té sét tá jé koz ta tá sul m3/h-ban is kö te les meg -
ad ni az e ren de let 3. szá mú mel lék let 1.2.4. pont já nak elsõ
mon da tá ban meg ha tá ro zott idõ pon tig. A fen ti tel je sít -
mény le kö tés meg adá sá hoz fel hasz nál ha tó, tá jé koz ta tó jel -
le gû szál lí tá si tel je sít mény dí jak mér té ke meg egye zik az e
ren de let 4.  § (4) be kez dé sé nek b)–e) pont ja i ban megha -
tározott hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal fi ze ten dõ tel je sít -
mény dí jak kal. Ezen tel je sít mény le kö tés meg adá sá nak – az 
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gen túl me nõ en – sem mi lyen
to váb bi jog kö vet kez mé nye nincs.”

4.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le té nek 7. pont ja sze rint mó do sul.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le té nek 3–5., 9., va la mint 11–12. és 14. pont jai sze rint
mó do sul.

(4) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú
 mellékletének 1–2., 6., 8., 13., va la mint 15. pont jai sze rint
mó do sul.

5.  §

(1) E ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
szál lí tá si

a) for gal mi dí jat, a ren de let ha tály ba lé pé se utá ni elsõ
– szer zõ dés sze rin ti vagy rend kí vü li – mé rõ le ol va sást
 követõ rend szer hasz ná lat el szá mo lá sá nál,

b) tel je sít mény dí jat a ren de let ha tály ba lé pé se utá ni
– tel jes nap tá ri hó nap ra vo nat ko zó – elsõ ki bo csá tott
szám lá ban
kell ha tó sá gi leg ma ga sabb ár ként al kal maz ni.

(2) E ren de let ben köz zé tett ár (díj) a ha tály ba lé pés elõtt
kö tött szer zõ dé sek ré szé vé vá lik, ki vé ve, ha a fe lek nem a
min den ko ri ha tó sá gi ár ban, ha nem az ere de ti szer zõ dés
vál to zat lan fenn tar tá sá ban, vagy az e ren de let ben fog -
laltaknál ala cso nyabb ár (díj) al kal ma zá sá ban ál la pod tak
meg, il let ve a ki hir de tést köve tõen ilyen mó do kon ál la -
pod nak meg.

6.  §

(1) E ren de let 2005. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  §-ának (2)–(3) be kez dé se i ben, va la -
mint 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket
elõ ször a 2005. jú li us 1-jén kez dõ dõ gáz év re vo nat ko zó an
kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pig a hoz zá -
fé rés re jo go sult a 2005. jú li us 1-jén kez dõ dõ gáz év re
 vonatkozó szál lí tá si tel je sít mény le kö té sét mó do sít hat ja. A 
tel je sít mény le kö tés-mó do sí tá si igényt írás ban in do kol ni
kell.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek m) pont ja és az R.
4. szá mú mel lék le te,

b) a föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
108/2003. (XII. 29.) GKM ren de let 1.  §-ának (1) és (3) be -
kez dé se, va la mint 3.  §-ának (1) be kez dé se,

c) a föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
90/2004. (VI. 26.) GKM ren de let 1. és 2.  §-a, 3.  §-ának
(1) be kez dé se és 1. szá mú mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 48/2005. (VI. 29.) GKM rendelethez

„A földgáz rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai
(áfa nélkül)

1. Szál lí tá si díj rend szer

Szál lí tá si dí jak

Szál lí tá si tel je sít mény díj

Szál lí tá si for gal mi díj
(Ft/m3)

Az e ren de let 2.  § (2) be kez dé sé nek

aaa), aab)
és aac) pont jai

(ki lé pé si
 pontok)

aad) pont ja
(HAG be lé pé si

pont)

aae) pont ja
( Beregdaróc

 belépési pont)

aaf) pont ja
( termelõi be lé -

pé si pont)

acb) pont ja
( tárolói be lé pé si

pont)

sze rin ti át adá si-át vé te li pon tok ra vo nat ko zó an fi ze ten dõ

Az e ren de let 4.  § (4) be -
kez dé sé nek b)–e) pont -
jaiban meg ha tá ro zott
hoz zá fé rés re jo go sul tak
ál tal fi ze ten dõ
(Ft/m3/h/év)

2191 7626 7626 7626 7626

0,552

Az e ren de let 4.  § (4) be -
kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott hozzáfé -
résre jo go sult ál tal fi ze -
ten dõ (Ft/m3/nap/év)

101 342 342 342 342

2. El osz tá si díj rend szer
 

Díj fi ze tés re kö te le zett rend szer hasz ná lók

El osz tá si
áta lány díj

El osz tá si
alap díj

El osz tá si
alap díj

El osz tá si
tel je sít mény díj

El osz tá si
for gal mi díj

Ft/m3 Ft/év Ft/m3/h/év Ft/m3/h/év Ft/m3

a) Gáz mé rõ vel nem ren del ke zõ
fo gyasz tók

10,21

b) 20 m3/h-nál ki sebb név le ges
tel je sít mé nyû gáz mé rõ vel
 rendelkezõ fo gyasz tók

3504 8,06

c) 20–100 m3/h kö zöt ti név le ges
(össz)tel je sít mé nyû mé rõ vel
ren del ke zõ fo gyasz tók

2973 11,41

d) 101–500 m3/h tel je sít mény
 lekötésû fo gyasz tók

11 892 4,24

e) 500 m3/h fe let ti tel je sít mény
le kö té sû fo gyasz tók

11 892 0,93
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3. Tá ro lá si díj rend szer

a)

Be tá ro lá si díj Ki tá ro lá si díj

Ft/m3 Ft/m3

1,192 0,548

b) A tá ro lói mo bil díj és a tá ro lói csúcs díj ki szá mí tá sa a
kö vet ke zõ kép le tek alap ján tör té nik:

(i) TM = 3,28 × cm0,48 Ft/m3

(ii) TCS = 159,06 × cm0,48 Ft/m3/nap/év

ahol

TM:  tá ro lói mo bil díj (Ft/m3)
TCS:  tá ro lói csúcs díj (Ft/m3/nap/év)

cm = 100 × cs/m

cm:  a hoz zá fé rés re jo go sult 100 Mm3-re ve tí tett
csúcs/mo bil le kö té se

cs:  a hoz zá fé rés re jo go sult tá ro lói csúcs le kö té se
(m3/nap)

m:  a hoz zá fé rés re jo go sult tá ro lói mo bil le kö té se (m3)”

2. számú melléklet
a 48/2005. (VI. 29.) GKM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek (a továb biak ban: M.)
1.1.1–1.1.2. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ pon tok lép nek:
 

„1.1.1. A szál lí tá si for gal mi dí jat a 2.  § (2) be kez dés
aaa), aab) és aca) pon tok sze rin ti át adá si-át vé te li pon to kon
mért és a kap cso ló dó (el osz tó)rend szer üze mel te tõ je ál tal
– az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték be- és ki lé pé si pont ja i ra
vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott föld gáz
mennyi sé ge után kell meg fi zet ni a tárgy hót kö ve tõ hó nap -
ban. Az el szá mo lás hoz szük sé ges ada tok rög zí té sé nek,
 átadásának mód ját az ÜKSZ tar tal maz za. A hoz zá fé rés re
jo go sult ké ré sé re a szál lí tó kö te les a jegy zõ könyv ben
 szereplõ fû tõ ér té ket díj men te sen, mû bi zony lat tal alátá -
masztani.

1.1.2. A hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal fi ze ten dõ szállí -
tási tel je sít mény díj össze gét

a) az ál ta luk a 2.  § (2) be kez dés aa) és acb) pont ja sze -
rin ti át adá si-át vé te li pon ton kén ti bon tás ban le kö tött leg -
nagyobb napi vagy órai tel je sít mé nyek, és

b) az egy ség nyi tel je sít mény re vo nat ko zó szál lí tá si tel -
je sít mény díj
össze szor zá sá val kell meg ál la pí ta ni. A szál lí tá si tel je sít -
mény díj szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként, de
leg alább ha von ta havi egyen lõ rész le tek ben a hó nap elsõ
nap ján fi ze ten dõ.”

2. Az M. 1.1.6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép, ez -
zel egy ide jû leg az 1.1.7. pont ha tá lyát vesz ti:

 „1.1.6. A szál lí tó olyan meg sza kít ha tó teljesítmény-
 lekötési szer zõ dést köt het, amely nek alap ján a hoz zá fé rés -
re jo go sult a meg sza kít ha tó szál lí tá si tel je sít ményt a szállí -

tóval kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel és
mér ték ben ve he ti igény be.”

3. Az M. 1.1.8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép, ez -
zel egy ide jû leg az 1.1.9. pont ha tá lyát vesz ti:
 

„1.1.8. A meg sza kít ha tó tel je sít ménnyel ren del ke zõ
hoz zá fé rés re jo go sult kö te les a szer zõ dés ben sza bá lyo zott
fo lya ma tos és azon na li in for má ci ót biz to sí ta ni ak tu á lis és
vár ha tó gáz át vé te li szint jé rõl a szál lí tó szá má ra.”

4. Az M. 1.1.10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
 

„1.1.10. A meg sza kí tá si hely zet fenn ál lá sá ról ka pott ér -
te sí tést köve tõen a hoz zá fé rés re jo go sult a meg sza kí tá si
jog gal ren del ke zõ szál lí tó fel szó lí tá sá ra, a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott idõn be lül meg kez di a meg je lölt átadási-
 átvételi pon ton a meg sza kít ha tó vé te le zés elõ írt szint re
való be ál lí tá sát, és azt a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõn
be lül be fe je zi. Amennyi ben a szer zõ dés ben meg je lölt
 határidõn be lül az érin tett hoz zá fé rés re jo go sult a kért
teljesítmény- beállítást nem hajt ja vég re – azaz meg sza kí -
tá si hi bát kö vet el –, a szál lí tó jo go sult az érin tett hoz zá fé -
rés re jo go sult  terhére az elõ írt tel je sít mény szint jé tõl el té rõ
tel je sít mé nye alap ján szá mí tott éves szál lí tá si tel je sít -
mény dí já nak 1/365-öd ré szé nek 1,5-szö rö sét min den, a
meg je lölt ha tár idõ után meg kez dett órá ra meg sza kí tá si
pót díj ként fel számítani. Ezen pót díj szá mí tá sá nál, a nagy -
ke res ke dõ ese tében figye lembe ve en dõ egy ide jû sé gi
 tényezõ mér téke: 21.”

5. Az M. 1.1.12–1.1.13. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
pon tok lép nek:
 

„1.1.12. A 4.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ne ve -
zett hoz zá fé rés re jo go sult az át adá si-át vé te li pon ton ként
le kö tött napi tel je sít mény 1%-nál na gyobb mér té kû túl lé -
pé se ese tén – át adá si-át vé te li pon ton ként – kö te les pót dí jat 
fi zet ni a szál lí tó nak. A pót díj az adott hó na pon be lül jo go -
su lat la nul igény be vett leg na gyobb több let tel je sít mény
éves szál lí tá si tel je sít mény dí já nak 1,5-sze re se. A tel je sít -
mény-túl lé pé si pót díj szá mí tá sá nak alap ja a gáz tech ni kai
nor mál ál la pot ra át szá mí tott föld gáz köb mé ter ben le kö tött
napi tel je sít mény és a túl lé pés sel érin tett na pon át vett
– köb mé ter ben mért – gáz mennyi ség tel jes kü lön bö ze te. A 
tel je sít mény-túl lé pés el szá mo lá sa a 2.  § (2) be kez dés aad), 
aae), aaf) és acb) pont sze rin ti át adá si-át vé te li pon ton mért 
napi mennyi ség nek a hoz zá fé rés re jo go sult ra – az ÜKSZ-
 ben a szál lí tó ve ze ték be lé pé si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká -
lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott napi mennyi sé gek alap ján 
tör té nik. A tel je sít mény-túl lé pés el szá mo lá sa a 2.  § (2) be -
kez dés aaa), aab) és aac) pon tok sze rin ti át adá si-át vé te li
pon ton mért napi mennyi ség nek a kap cso ló dó (el osz -
tó)rend szer üze mel te tõ je ál tal, a hoz zá fé rés re jo go sult ra
– az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték ki lé pé si pont ja i ra vo nat -
ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott napi mennyi -
sé gek alap ján tör té nik. Az el szá mo lás hoz szük sé ges ada -
tok rög zí té sé nek, át adá sá nak mód ját az ÜKSZ tartal -
mazza. Is mé telt tel je sít mény-túl lé pés ese tén a pót díj ha -
von ta is mé tel ten fel szá mí tás ra ke rül.
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1.1.13. A 4.  § (4) be kez dé sé ben meg ne ve zett hoz zá fé -
rés re jo go sult az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött órai
tel je sít mény 1%-nál na gyobb mér té kû túl lé pé se ese tén
– át adá si-át vé te li pon ton ként – a hoz zá fé rés re jo go sult
 köteles pót dí jat fi zet ni a szál lí tó nak. A pót díj az adott hó -
na pon be lül jo go su lat la nul igény be vett leg na gyobb több -
let tel je sít mény éves szál lí tá si tel je sít mény dí já nak 1,5-sze -
re se. A tel je sít mény-túl lé pé si pót díj szá mí tá sá nak alap ja a
gáz tech ni kai nor mál ál la pot ra át szá mí tott föld gáz köb mé -
ter ben le kö tött órai tel je sít mény és a túl lé pés sel érin tett
órá ban – köb mé ter ben mért – át vett gáz mennyi ség tel jes
kü lön bö ze te. A tel je sít mény-túl lé pés el szá mo lá sa a 2.  §
(2) be kez dés aad), aae), aaf) és acb) pon tok sze rin ti át adá -
si-át vé te li pon ton mért órai mennyi ség nek a hoz zá fé rés re
jo go sult ra – az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték be lé pé si pont -
ja i ra vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz tott
órai mennyi sé gek alap ján tör té nik. A tel je sít mény-túl lé pés 
el szá mo lá sa a 2.  § (2) be kez dés aaa), aab) és aac) pon tok
sze rin ti át adá si-át vé te li pon ton mért órai mennyi ség nek a
kap cso ló dó (el osz tó)rend szer üze mel te tõ je ál tal, a hoz zá -
fé rés re jo go sult ra – az ÜKSZ-ben a szál lí tó ve ze ték ki lé pé -
si pont ja i ra vo nat ko zó al lo ká lá si sza bá lyok sze rint – le osz -
tott órai mennyi sé gek alap ján tör té nik. Az el szá mo lás hoz
szük sé ges ada tok rög zí té sé nek, át adá sá nak mód ját az
ÜKSZ tar tal maz za. Is mé telt tel je sít mény-túl lé pés ese tén a
pót díj ha von ta is mé tel ten fel szá mí tás ra ke rül.”

6. Az M. 1.2.1–1.2.3. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ pon -
tok lép nek:
 

„1.2.1. A szer zõ dé si idõ szak ra vo nat ko zó tel je sít ményt
a szer zõ dé si idõ szak ban az át adá si-át vé te li pon to kon
igény be ven ni ter ve zett leg na gyobb tel je sít mény alap ján
kell le köt ni. Az e ren de let 1. szá mú mel lék le te 1. pont ja
sze rin ti szál lí tá si tel je sít mény dí jat a téli fo gyasz tá si idõ -
szak ra le kö tött tel je sít mény alap ján kell meg fi zet ni. Ha a
2.  § (2) be kez dés aaa), aab), aac), aad) és aae) pon tok sze -
rin ti át adá si-át vé te li pon to kon, a szer zõ dé si idõ szak ban
igény be vett leg na gyobb tel je sít mé nyek a téli fo gyasz tá si
idõ sza kon kí vü li idõ szak ra es nek, ak kor a hoz zá fé rés re
 jogosult kö te les le kö té se it a téli fo gyasz tá si idõ szak ra is
meg ad ni.

A téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mé nyek
alap ján meg fi ze tett – e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze -
rin ti – szál lí tá si tel je sít mény dí jon fe lül kö te les a hoz zá fé -
rés re jo go sult meg fi zet ni a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü -
li idõ szak ra le kö tött tel je sít mé nyek és a téli fo gyasz tá si
idõ szak ra le kö tött tel je sít mé nyek po zi tív kü lön bö ze te i re
az éves szál lí tá si tel je sít mény díj 5%-át.

1.2.2. Azo kon a 2.  § (2) be kez dés aaa), aab), aac), aad)
és aae) pon tok sze rin ti át adá si-át vé te li pon to kon, me lye -
ken a téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mény
 kisebb, mint a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra
le kö tött tel je sít mény, a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li
idõ szak ra le kö tött tel je sít mény no vem be ri havi igény be -
vé te le után a szál lí tá si tel je sít mény dí jat – az 1.2.1. pont
sze rin ti össze gen fe lül – azok ra a na pok ra is meg kell fi zet -

ni, ame lye ken föld gázt vé te lez nek. A szá mí tás nál figye -
lembe ve en dõ tel je sít mény a téli fo gyasz tá si idõ sza kon
 kívüli idõ szak ra le kö tött tel je sít mény és a téli fo gyasz tá si
idõ szak ra le kö tött tel je sít mény kü lön bö ze te.

1.2.3. Ha ezen át adá si-át vé te li pon to kon a téli fo gyasz -
tá si idõ szak elsõ hó nap ja után is vé te lez nek föld gázt, a
szál lí tó jo go sult a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ -
szak ra le kö tött tel je sít mény után a szál lí tá si tel je sít mény -
dí jat egész évre ér vé nye sí te ni. Az adott át adá si-át vé te li
pon ton a gáz év ben (szál lí tá si tel je sít mény díj ban) meg fi ze -
tett összeg – az eset le ges pót dí jak, köt bé rek és kártérí tések
figye lembevétele nél kül – leg fel jebb a téli idõ sza kon kí -
vüli idõ szak ra le kö tött leg na gyobb tel je sít mény re szá mí -
tott éves szál lí tá si tel je sít mény díj le het.”

7. Az M. 1.2.10. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
 

„1.2.10. A szál lí tó kö te les a köz üze mi nagykereske -
dõnek a ki lé põ fo gyasz tók  miatt szük sé ges szerzõdés -
módosítást – el len szol gál ta tás-men te sen – le he tõ vé ten ni a 
szer zõ dé ses év kez de te és a köz üze mi szer zõ dés fel mon -
dá sá nak ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban. A tel je sít -
mény le kö tés csök ken té sé re nem al kal maz ha tók a
1.2.8. pont ban rög zí tett – a kö te le zõ en fel aján lott telje -
sítményre vo nat ko zó – sza bá lyok.”

8. Az M. 1.5–1.6. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
1.5–1.7. pon tok lép nek, ez zel egy ide jû leg a ko ráb bi
1.5–1.6. pon tok, va la mint az 1.6.1–1.6.2. al pon tok szá mo -
zá sa 1.8–1.9. pon tok ra, va la mint 1.9.1–1.9.2. al pon tok ra
vál to zik:
 

„1.5. Az éves szál lí tá si meg sza kít ha tó teljesítmény-
 lekötés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

1.5.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg -
szakítható órai vagy napi tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je -
len té sét az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg -
ten ni.

1.5.2. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 10 gáz nap
idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít -
mény díja az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 1. pont -
jában meg ha tá ro zott szál lí tá si tel je sít mény díj 90%-a.

1.5.3. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 30 gáz nap
idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít -
mény díja az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 1. pont -
jában meg ha tá ro zott szál lí tá si tel je sít mény díj 50%-a.

1.5.4. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ban és össze sen 30 gáz nap nál hosszabb
idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít -
mény díja az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 1. pont -
jában meg ha tá ro zott szál lí tá si tel je sít mény díj 10%-a.

1.6. A havi szál lí tá si meg sza kít ha tó tel je sít mény-le kö -
tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

1.6.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza -
kít ha tó órai vagy napi tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len -
té sét a ter ve zett igény be vé telt leg alább 30 nap pal meg elõ -
zõ en kell meg ten ni.
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1.6.2. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel -
jebb össze sen 3 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a
meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az 1.3. pont ban megha -
tározott szál lí tá si tel je sít mény díj 90%-a.

1.6.3. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel -
jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor
a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az 1.3. pont ban meg ha -
tá ro zott szál lí tá si tel je sít mény díj 50%-a.

1.6.4. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel -
jebb össze sen 25 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor
a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja az 1.3. pont ban meg ha -
tá ro zott szál lí tá si tel je sít mény díj 10%-a.

1.6.5. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást össze sen 
25 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a
meg sza kít ha tó tel je sít mény után a hoz zá fé rés re jo go sult
szál lí tá si tel je sít mény dí jat nem fi zet.

1.7. A napi meg sza kít ha tó szál lí tá si tel je sít mény-le kö -
tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

1.7.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza -
kít ha tó órai vagy napi tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len -
té sét a ter ve zett igény be vé telt meg elõ zõ gáz nap vé gé ig
kell meg ten ni.

1.7.2. Amennyi ben a téli fo gyasz tá si idõ szak ban a meg -
sza kít ha tó tel je sít mény-le kö tés sel – a meg sza kít ha tó tel je -
sít mény-le kö tés sel meg egye zõ mér té kû – föld gáz vé te le -
zés re ke rül sor, a napi szál lí tá si tel je sít mény díj mér té ke az
e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 1. pont já ban meghatá -
rozott éves szál lí tá si tel je sít mény díj 110%-ának 1/60-ad
ré sze.

1.7.3. Amennyi ben a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li
idõ szak ban a meg sza kít ha tó tel je sít mény-le kö tés sel – a
meg sza kít ha tó tel je sít mény-le kö tés sel meg egye zõ mér té -
kû – föld gáz vé te le zés re ke rül sor, a napi szál lí tá si tel je sít -
mény díj mér té ke az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
1. pont já ban meg ha tá ro zott éves szál lí tá si tel je sít mény díj
50%-ának 1/60-ad ré sze.”

9. Az M. 1.8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
 

„1.8. No mi ná lás
Ab ban az eset ben, ha a hoz zá fé rés re jo go sult az

ÜKSZ-ben fog lal tak sze rint no mi nált, a no mi ná lás ban
meg adott leg na gyobb tel je sít mény tõl nem tért el és a szál -
lí tó ezt – sa ját hi bá já ból – még sem tud ja tel je sí te ni, a szál -
lí tó szál lí tói no mi ná lá si el té ré si pót dí jat kö te les fi zet ni az
érin tett hoz zá fé rés re jo go sult nak. A szál lí tói no mi ná lá si
el té ré si pót díj az át adá si-át vé te li pon ton no mi nált tel je sít -
mény és a ren del ke zés re bo csá tott tel je sít mény kö zöt ti tel -
je sít mény nek az adott hó na pon be lül a leg na gyobb kü lön -
bö ze té re szá mí tott éves szál lí tá si tel je sít mény díj 1,5-sze -
re se. A szál lí tói no mi ná lá si el té ré si pót díj ha von ta újra fel -
szá mít ha tó.”

10. Az M. 2.1.7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép,
ez zel egy ide jû leg a 2.1.8. pont ha tá lyát vesz ti:

„2.1.7. Az el osz tó olyan meg sza kít ha tó teljesítmény-
 lekötési szer zõ dést köt het, amely nek alap ján a hozzáfé -

résre jo go sult a meg sza kít ha tó el osz tá si tel je sít ményt az
el osz tó val kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott feltéte -
lekkel és mér ték ben ve he ti igény be.”

11. Az M. 2.1.9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép,
ez zel egy ide jû leg a 2.1.10. pont ha tá lyát vesz ti:
 

„2.1.9. A meg sza kít ha tó tel je sít ménnyel ren del ke zõ
hoz zá fé rés re jo go sult kö te les a szer zõ dés ben sza bá lyo zott
fo lya ma tos és azon na li in for má ci ót biz to sí ta ni ak tu á lis és
vár ha tó gáz át vé te li szint jé rõl az el osz tó szá má ra.”

12. Az M. 2.1.11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
 

„2.1.11. A meg sza kí tá si hely zet fenn ál lá sá ról ka pott ér -
te sí tést köve tõen a hoz zá fé rés re jo go sult a meg sza kí tá si
jog gal ren del ke zõ el osz tó fel szó lí tá sá ra, a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott idõn be lül a meg je lölt át adá si-át vé te li pon -
ton meg kez di a meg sza kít ha tó vé te le zés elõ írt szint re való
be ál lí tá sát, és azt a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõn be lül
be fe je zi. Amennyi ben a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõn
be lül a hoz zá fé rés re jo go sult a kért tel je sít mény-be ál lí tást
nem hajt ja vég re – azaz meg sza kí tá si hi bát kö vet el –, az
el osz tó jo go sult a hoz zá fé rés re jo go sult ter hé re az elõ írt
tel je sít mény szint tõl el té rõ tel je sít mény alap ján szá mí tott
éves el osz tá si tel je sít mény díj 1/365 ré szét min den, a meg -
je lölt ha tár idõ után meg kez dett órá ra fel szá mí ta ni.”

13. Az M. 2.2.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
 

„2.2.2. Ha a 20 m3/h-nál na gyobb tel je sít mény igé nyû át -
adá si-át vé te li pon ton a szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett 
leg na gyobb tel je sít mény a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü -
li idõ szak ra esik, ak kor a hoz zá fé rés re jo go sult kö te les a
téli fo gyasz tá si idõ szak ban igény be vett leg na gyobb tel je -
sít mény alap ján meg fi ze tett alap-, il let ve tel je sít mény dí -
jon fe lül meg fi zet ni a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ban
igény be vett leg na gyobb tel je sít mény és a téli idõ szak ban
igény be vett leg na gyobb tel je sít mény kü lön bö ze té re az
alap díj vagy tel je sít mény díj 5%-át az el osz tó ál tal ki szám -
lá zott havi üte me zés ben. Eb ben az eset ben a 100 m3/h-nál
na gyobb tel je sít mény igé nyû át adá si-át vé te li pon ton a hoz -
zá fé rés re jo go sult kö te les kü lön tel je sít mény-le kö tést a téli 
fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra is meg ad ni. A
20–100 m3/h tel je sít mény igé nyû át adá si-át vé te li pont ese -
té ben ez az el szá mo lás ak kor al kal maz ha tó, ha van leg -
alább egy olyan üzem be he lye zett gáz mé rõ, ame lyen ke -
resz tül a téli fo gyasz tá si idõ szak ban nem tör té nik gáz vé te -
le zés.”

14. Az M. 2.2.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
 

„2.2.3. Ha a 2.2.2. pont sze rin ti el szá mo lás alá vont át -
adá si-át vé te li pon ton no vem ber hó nap ban is sor ke rül a
téli idõ sza kon kí vü li idõ szak ra vo nat ko zó tel je sít mény
igény be vé te lé re, ak kor (a szer zõ dé si idõ szak ban igény be
vett leg na gyobb tel je sít mény és a téli idõ szak ban igény be
vett leg na gyobb tel je sít mény kü lön bö ze té re) a hoz zá fé rés -
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re jo go sult az el osz tá si tel je sít mény dí jat vagy alap dí jat – a
2.2.1. és 2.2.2. pon tok sze rin ti össze gen fe lül – azok ra a
no vem be ri na pok ra is kö te les meg fi zet ni, ame lye ken az  át -
adá si-át vé te li pon ton föld gázt vé te lez nek. Ha az át adá si-
 átvételi pon ton a téli fo gyasz tá si idõ szak elsõ hó nap ja után 
is tör té nik gáz vé te le zés, az el osz tó jo go sult a téli idõ sza -
kon kí vü li idõ szak ban igény be vett leg na gyobb tel je sít -
mény után az el osz tá si tel je sít mény dí jat vagy alap dí jat – a
2.2.1. pont sze rint – egész évre ér vé nye sí te ni. A hoz zá fé -
rés re jo go sult ál tal a gáz év ben az át adá si-át vé te li pont ra
(tel je sít mény- vagy alap díj ban) meg fi ze tett összeg – az
eset le ges pót dí jak, köt bé rek és kár té rí té sek figye lembe -
vétele nél kül – leg fel jebb a téli idõ sza kon kí vü li idõ szak -
ban igény be vett leg na gyobb tel je sít mény re szá mí tott éves 
tel je sít mény díj vagy alap díj le het.”

15. Az M. 2.5–2.6. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
2.5–2.7. pon tok lép nek, ez zel egy ide jû leg a ko ráb bi
2.5–2.6. pon tok, va la mint a 2.6.1–2.6.3. al pon tok szá mo -
zá sa 2.8–2.9. pon tok ra, va la mint 2.9.1–2.9.3. al pon tok ra
vál to zik:
 

„2.5. Az éves el osz tá si meg sza kít ha tó teljesítmény-
 lekötés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

2.5.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza -
kít ha tó órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len té sét az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kell meg ten ni.

2.5.2. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 10 gáz nap
idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít -
mény díja az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 2. pont -
jában meg ha tá ro zott el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj
90%-a.

2.5.3. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli
 fogyasztási idõ szak ban és leg fel jebb össze sen 30 gáz nap
idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a meg sza kít ha tó tel je sít -
mény díja az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 2. pont -
jában meg ha tá ro zott el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj
50%-a.

2.5.4. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást a téli
 fogyasztási idõ szak ban és össze sen 30 gáz nap nál
hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a megszakít -
ható tel je sít mény díja az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 
2. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tá si alap- vagy tel je sít -
mény díj 10%-a.

2.6. A havi el osz tá si meg sza kít ha tó teljesítmény-
 lekötés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

2.6.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza -
kít ha tó órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len té sét a ter -
ve zett igény be vé telt leg alább 30 nap pal meg elõ zõ en kell
meg ten ni.

2.6.2. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel -
jebb össze sen 3 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a
meg sza kít ha tó tel je sít mény díja a 2.3. pont ban meghatá -
rozott el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj 90%-a.

2.6.3. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel -
jebb össze sen 10 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor

a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja a 2.3. pont ban meg ha tá -
ro zott el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj 50%-a.

2.6.4. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást leg fel -
jebb össze sen 25 gáz nap idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor
a meg sza kít ha tó tel je sít mény díja a 2.3. pont ban meg ha tá -
ro zott el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj 10%-a.

2.6.5. Amennyi ben a szer zõ dés a meg sza kí tást össze sen 
25 gáz nap nál hosszabb idõ tar tam ra te szi le he tõ vé, ak kor a
meg sza kít ha tó tel je sít mény után a hoz zá fé rés re jo go sult
el osz tá si alap- vagy tel je sít mény dí jat nem fi zet.

2.7. A napi meg sza kít ha tó el osz tá si tel je sít mény-le kö -
tés sza bá lyai az át adá si-át vé te li pon to kon

2.7.1. Az át adá si-át vé te li pon ton ként le kö tött meg sza -
kít ha tó órai tel je sít mé nyek jog ha tá lyos be je len té sét a ter -
ve zett igény be vé telt meg elõ zõ gáz nap vé gé ig kell meg -
tenni.

2.7.2. Amennyi ben a téli fo gyasz tá si idõ szak ban a meg -
sza kít ha tó tel je sít mény-le kö tés sel – a meg sza kít ha tó tel je -
sít mény-le kö tés sel meg egye zõ mér té kû – föld gáz vé te le -
zés re ke rül sor, a napi el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj
mér té ke az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban
meg ha tá ro zott éves el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj
110%-ának 1/60-ad ré sze.

2.7.3. Amennyi ben a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li
idõ szak ban a meg sza kít ha tó tel je sít mény-le kö tés sel – a
meg sza kít ha tó tel je sít mény-le kö tés sel meg egye zõ mér té -
kû – föld gáz vé te le zés re ke rül sor, a napi el osz tá si alap-
vagy tel je sít mény díj mér té ke az e ren de let 1. szá mú mel -
lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott éves el osz tá si alap-
vagy tel je sít mény díj 50%-ának 1/60-ad ré sze.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
49/2005. (VI. 29.) GKM

rendelete

a villamosenergia-termelõi engedélyes által
közvetlenül vagy közvetve távhõszolgáltatási

célra értékesített melegített víz és gõz
hatósági árának megállapításáról  szóló

64/2002. (XII. 30.) GKM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, va la mint a vil la -
mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény 117.  § a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá a táv hõ szol -
gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény 57.  §-ában fog -
lal tak figye lembe véte lével – az árak meg ál la pí tá sa tekin -
tetében a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a követ -
kezõket ren de lem el:
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1.  §

A vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal közvet -
lenül vagy köz vet ve táv hõ szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett
me le gí tett víz és gõz ha tó sá gi árá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 64/2002. (XII. 30.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, va la mint a vil la -
mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény 117.  § a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá a táv hõ szol -
gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény 57.  §-ában fog -
lal tak figye lembe véte lével – az árak meg ál la pí tá sa tekin -
tetében a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a követ -
kezõket ren de lem el:”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

(1) E ren de let 2005. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vil la mos -
ener gia-ter me lõi en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy köz -
vet ve táv hõ szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz és
gõz ha tó sá gi árá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 64/2002.
(XII. 30.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2005.
(I. 13.) GKM ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se és 1. szá mú
mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e ren de let mel lék let ében köz zé tett árak (dí jak)
a ha tály ba lé pés elõtt kö tött szer zõ dé sek ré szé vé vál nak,
ki vé ve, ha a fe lek az e ren de let sze rin ti leg ma ga sabb ha tó -
sá gi ár tól kö zös meg egye zés sel le fe lé el tér nek.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 49/2005. (VI. 29.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet a 64/2002. (XII. 30.) GKM rendelethez]

A villamosenergia-termelõi engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhõszolgáltatási célra értékesített
melegített víz és gõz hatósági árának megállapításáról (áfa nélkül)

A) Gõz

Kö zös ter me lõi en ge dé lyes
Tel je sít mény le kö té si díj

E Ft/MW/év
Hõ díj
Ft/GJ

Csa pa dék víz díja
Ft/m3

PANNON HÕERÕMÛ RT. 7030 1071 271

B) Me le gí tett víz

Kö zös ter me lõi
en ge dé lyes

(hõ ter me lõ te le pe)

Tel je sít mény-
le kö té si díj

E Ft/MW/év

Hõ dí jak, Ft/GJ
Pót víz díja

Ft/m3

1. ár ka te gó ria 2. ár ka te gó ria

1. BAKONYI ERÕMÛ RT.
 Aj kai Hõ erõ mû ve 3876 798 799 250

2. BUDAPESTI ERÕMÛ RT.

a)  Új pes ti Erõ mû ve 3398

aa)   kom bi nált cik lus ból – 870 1497 282

ab)   se géd ka zán ból – 960 1640 282

b)  Egyéb hõ ter me lõ te le pek 3524 1042 1636 282

3. CSEPELI ÁRAMTERMELÕ KFT. 4686

a)  kom bi nált cik lus ból – 784 1178 252

b)  se géd ka zán ból – 1142 1716 252

4. DEBRECENI KOMBINÁLT
CIKLUSÚ ERÕMÛ KFT. – 916 1370 581



Kö zös ter me lõi
en ge dé lyes

(hõ ter me lõ te le pe)

Tel je sít mény-
le kö té si díj

E Ft/MW/év

Hõ dí jak, Ft/GJ
Pót víz díja

Ft/m3

1. ár ka te gó ria 2. ár ka te gó ria

5. EMA-POWER KFT. 4749 1081 1736 256

6. PANNON HÕERÕMÛ RT. 4838 877 877 256

7. VÉRTESI ERÕMÛ RT.
 Orosz lá nyi Erõ mû ve 2598 941 941 345

A gazdasági és közlekedési miniszter
50/2005. (VI. 29.) GKM

rendelete

a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl  szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény (a továb biak ban: GET) 56.  § (2) be kez dés l) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let 1. szá mú mel lék le te he lyé be e
ren de let mel lék le te lép.

2.  §

E ren de let 2005. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé -
rõl  szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 138/2004. (XII. 16.) GKM ren de let 11.  §-a és a ren de let 
mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet az 50/2005. (VI. 29.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet az 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelethez]

Támogatássávok, az ahhoz tartozó támogatás mértéke áfával

A tá mo ga tás mér té ke

0–51 000 MJ/év fo gyasz tá sig
fo gyasz tá si he lyen ként

Ft/MJ

51 001–102 000 MJ/év
fo gyasz tás kö zött fo gyasz tá si he lyen ként

Ft/MJ

Ház tar tá si fo gyasz tók ré szé re – a ház tar tá si célú
hõ- és táv hõ ter me lés, va la mint a ház tar tá si mérõ
nél kü li fo gyasz tók ki vé te lé vel – szol gál ta tott
föld gáz

0,608 0,46

Ház tar tá si fo gyasz tók ré szé re ve ze té ken
 szolgáltatott pro pán-bu tán gáz és ezek ele gyei

1,762 1,585

Ház tar tá si mérõ nél kü li fo gyasz tók ré szé re
 szolgáltatott föld gáz

0,608
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Ház tar tá si célú hõ- és táv hõ ter me lés
A tá mo ga tás mér té ke

Ft/MJ

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-) tel je -
sít mé nye 20 m3/órá nál ki sebb

0,521

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-) tel je -
sít mé nye 20–100 m3/óra kö zött

0,622

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-) tel je -
sít mé nye 100–500 m3/óra kö zött

0,534

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-) tel je -
sít mé nye 500 m3/óra fe lett

0,691

Szál lí tó ve ze té ki fo gyasz tók 0,581

A gazdasági és közlekedési miniszter
51/2005. (VI. 29.) GKM

rendelete

az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia
átvételének szabályairól és árainak megállapításáról

 szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  § b) pont já ban és a 125.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben, a VET
113.  §-ának b) pont já ban 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.  §

Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé te lé -
nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 56/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz üze mi cél ra és el osz tó há ló za ti vesz te ség pót -
lá sá ra ér té ke sí tett vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sá ról, va -
la mint a köz üze mi vil la mos ener gia nagy ke res ke dõ ál tal
ha tó sá gi áron ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára i nak meg -
állapításáról  szóló 4/2005. (I. 21.) GKM ren de let ben sza -
bá lyo zott, a köz üze mi nagy ke res ke dõ ál tal köz üze mi szol -
gál ta tó, va la mint el osz tó há ló za ti en ge dé lyes ré szé re ér té -
ke sí tett vil la mos ener gia árá val össz hang ban – an nak meg -
ál la pí tá sá val egy idõ ben – kell meg ál la pí ta ni

a) az 5 MW-nál na gyobb vil la mos ener gia át adá si tel je -
sít mé nyû víz erõ mû bõl vá sá rolt,

b) a 4.  § (4) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti egye di gáz -
erõ mû bõl vá sá rolt,

c) a 4.  § (5) be kez dés b) pont já nak (ii) al pont ja sze rin ti
kap csol tan ter melt, va la mint

d) a 4.  § (5) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kap csol tan
ter melt
vil la mos ener gia ha tó sá gi ára it (1. szá mú mel lék let
3. pont ja).”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia árai
(áfa nél kül)]

„4. A 4.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban és b) pont já nak 
(i) al pont já ban fog lal ta kon be lül az 5. szá mú mel lék let
1. a), va la mint 2. a) pont ja alá tar to zó, föld gáz tü ze lõ -
anyag gal kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ese té ben

Ft/kWh

gáz mo tor ral
ter melt

nem gáz mo tor ral
ter melt

Csúcs idõ szak 28,96 27,48

Völgy idõ szak 14,62 15,62

Mély völgy  idõszak 3,00 9,38”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A mély völgy idõ szak idõ tar ta mát az 1. pont sze rint kell 
figye lembe ven ni.”

4.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le té nek II. pont Kü lö nös sza bá -
lyok 1. e) és f) pont ja i nak he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„e) A havi szám la a csat la ko zá si pon ton az el szá mo lá si
mé rés sel mért, a mé ré sért fe le lõs en ge dé lyes mé ré si köz -
pont já ban a tárgy hó utol só nap ján 24.00 órá ig gyûj tött, az
el szá mo lá si pont ra zó na idõn ként össze sít ve szá mí tott
15 per ces ener gia mennyi sé gek nek meg fe le lõ, de leg fel -
jebb a 3.  § (4) be kez dés sze rin ti mér té kû vil la mos ener gia
dí já nak a havi rész szám lá ban fog lalt díj jal csök ken tett
össze gét tar tal maz za.

f) A havi egy sze ri szám la a csat la ko zá si pon ton az el -
szá mo lá si mé rés sel mért, a mé ré sért fe le lõs en ge dé lyes
mé ré si köz pont já ban a tárgy hó utol só nap ján 24.00 órá ig
gyûj tött, az el szá mo lá si pont ra zó na idõn ként össze sít ve
szá mí tott 15 per ces ener gia mennyi sé gek nek meg fe le lõ, de 
leg fel jebb a 3.  § (4) be kez dés sze rin ti mér té kû vil la mos
ener gia dí ját tar tal maz za.”

5.  §

(1) Az R. 4. szá mú mel lék le te A) pont já nak 2. táb lá za ta
alat ti szö veg ma gya rá zat he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„* Az 1. táb lá zat 7.1., 7.2., 7.3. és 7. pont já ra töl ten dõ ki.”
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(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te A) pont já nak 3. tábláza -
tában a „Kö te le zõ át vé tel alap ja*” hi vat ko zás jegy zék
23. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„23. 4.  § (5) be kez dés c) pont [>50 MW] nem föld gáz
 tüzelõanyaggal, táv hõ célú hõ ener gi á val kap csol tan ter -
melt vil la mos ener gia 50 MW-nál na gyobb át adá si telje -
sítmény mel lett”

6.  §

E ren de let 2005. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
52/2005. (VI. 29.) GKM

rendelete

a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET) 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban, va la mint az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény 7.  §-ának (1)–(2) be kez dé se i ben és
mel lék le té nek „A) Ter mé kek” pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – az árak (dí jak) te kin te té ben a pénzügy -
miniszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.)
23.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek]

„a) I.2. és II. – ki vé ve II.1.C) – pont já ban meg ha tá ro -
zott gáz dí ja kat a ren de let ha tály ba lé pé se utá ni elsõ – a 7.  §
 szerinti sza bá lyok nak meg fe le lõ meg ál la pí tott – el szá mo -
lás nál,”

[kell ha tó sá gi leg ma ga sabb ár ként al kal maz ni.]

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék let I. pont já nak 1.2. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.2. A szer zõ dé si idõ szak ra vo nat ko zó tel je sít ményt a
szer zõ dé si idõ szak ban a gáz át adó ál lo má son igény be ven -
ni ter ve zett leg na gyobb tel je sít mény alap ján kell le köt ni.
E ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti vi szont el adói tel je -
sít mény dí jat a téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít -
mény alap ján kell meg fi zet ni. Ha a szer zõ dé si idõ szak ban
igény be ven ni ter ve zett leg na gyobb tel je sít mény a téli fo -
gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ szak ra esik, ak kor a szol gál -
ta tó kö te les le kö té sét a téli fo gyasz tá si idõ szak ra is meg -
adni. A téli fo gyasz tá si idõ szak ra le kö tött tel je sít mény
alap ján meg fi ze tett – e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze -
rin ti – vi szont el adói tel je sít mény dí jon fe lül kö te les a szol -
gál ta tó meg fi zet ni a téli fo gyasz tá si idõ sza kon kí vü li idõ -
szak ra le kö tött tel je sít mény és a téli fo gyasz tá si idõ szak ra
le kö tött tel je sít mény kü lön bö ze té re az éves vi szont el adói
tel je sít mény díj 5%-át.”
 (2) Az R. 2. szá mú mel lék let II. pont já nak 1.1. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.1. Ha az egy be füg gõ te lep he lyen a szer zõ dé si idõ -
szak ban, a téli fo gyasz tá si idõ szak ban is vé te lez nek föld -
gázt, a köz üze mi tel je sít mény dí jat és alap dí jat a téli fo -
gyasz tá si idõ szak ra igény be vett leg na gyobb tel je sít mény
alap ján kö te les a fo gyasz tó meg fi zet ni. Igény be vett leg na -
gyobb tel je sít mény alatt a fo gyasz tó fo gyasz tá sát mérõ
gáz mé rõ(k) név le ges (össz)tel je sít mé nye ér ten dõ, ha az
– az 5.  § (2) be kez dé se sze rint szá mít va – egy be füg gõ
 telephelyenként 20–100 m3/h ér ték kö zött van, és a le kö -
tött tel je sít mény ér ten dõ, ha a fo gyasz tó fo gyasz tá sát mérõ 
gáz mé rõ(k) név le ges (össz)tel je sít mé nye – az 5.  § (2) be -
kez dé se sze rint szá mít va – egy be füg gõ te lep he lyen ként
100 m3/h-nál na gyobb. A fo gyasz tó a köz üze mi tel je sít -
mény dí jat és alap dí jat, va la mint a köz üze mi gáz dí jat a
szer zõ dé si idõ szak ban igény be vett leg na gyobb tel je sít -
mény sze rin ti fo gyasz tói ka te gó ria díj té te lei sze rint kö te -
les meg fi zet ni. Az alap- és tel je sít mény dí jas sze zo ná lis
 fogyasztó a téli fo gyasz tá si idõ szak ban igény be vett leg na -
gyobb tel je sít mény alap ján meg fi ze tett alap-, il let ve tel je -
sít mény dí jon fe lül kö te les meg fi zet ni a téli fo gyasz tá si
idõ sza kon kí vü li idõ szak ban igény be vett leg na gyobb tel -
je sít mény és a téli fo gyasz tá si idõ szak ban igény be vett leg -
na gyobb tel je sít mény kü lön bö ze té re az alap díj vagy tel je -
sít mény díj 5%-át a szol gál ta tó ál tal ki szám lá zott havi
 ütemezésben.”
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Záró rendelkezések

4.  §

E ren de let 2005. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:
a) az R. 23.  §-ának (7) be kez dé se,
b) a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

139/2004. (XII. 16.) GKM ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se és 1. szá mú mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet az 52/2005. (VI. 29.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet a 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez]

A földgáz legmagasabb díjai (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelõ egyéb adók nélkül)

Sor -
szám

Ár sza bás
Érin tett

vá sár lói kör

Köz üze mi tel je sít mény dí jak
(éves)

Köz üze mi (szol gál ta tói)
alap dí jak (éves)

Köz üze mi
gáz dí jak

Ft/MJ

Vi szont el adói
díj ked-

vez mény
Ft/MJFt/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m3/h

I. Nagy ke res ke dõi ár sza bá sok

I.1. Vi szont el adói szol gál ta tók 21,42 1,282 0,159

I.2. Szál lí tó ve ze té ki szál lí tó ve ze té ki
 fogyasztók

620 1,235

II. Szol gál ta tói ár sza bá sok

II.1. Ház tar tá si ház tar tá si
 fogyasztók

A) <20 m3/h gáz -
mérõvel ren del -
ke zõk

3 504 1,716

B) >20 m3/h gáz -
mérõvel ren del -
ke zõk

10 440 1,610

C) Gáz mé rõ vel nem 
ren del ke zõk

1,784

II.2. Nem ház tar tá si nem ház tar tá si
fo gyasz tók

A) <20 m3/h gáz -
mérõvel ren del -
ke zõk

3 504 1,716

B) 20–100 m3/h
gáz mé rõ vel
 rendelkezõk

10 440 1,610

C) 101–500 m3/h
teljesítmény-
 lekötés

850 1,363

D) >500 m3/h tel je -
sít mény-le kö tés

850 1,343
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
27/2005. (VI. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t :

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: alkot mány elle -
nes hely zet ke let ke zett an nak kö vet kez té ben, hogy az Or -
szág gyû lés a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör -
vény ke re tei kö zött nem sza bá lyoz ta a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény nek a hall ga tói jog vi szony ra vo nat ko zó ér de mi dön -
té se sa ját ha tás kör ben tör té nõ ki ja ví tá sá nak (mó do sí tá sá -
nak, il let ve vissza vo ná sá nak) a ha tár ide jét és tör vé nyi elõ -
fel té te le it.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
2005. de cem ber 31-ig szün tes se meg.

2. Az Al kot mány bí ró ság a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXX. tör vény és a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi XCVII.
tör vény 21.  § d) pont já val, va la mint 23.  § (1) be kez dé sé vel 
össze füg gés ben elõ ter jesz tett, mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
vány tár gyá ban az el já rást meg szün te ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XCI.
tör vény 8.  § d) pont já val, va la mint 10.  § (1) be kez dé sé vel
össze füg gés ben elõ ter jesz tett, mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
vány tár gyá ban az el já rást meg szün te ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg szün te ti az el já rást az Or -
szág gyû lés al kot mány el le nes mu lasz tá sá nak meg ál la pí tá -
sá ra irá nyu ló azon in dít vány tár gyá ban, amely sze rint azért 
sé rül az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt al kot -
má nyi ren del ke zés, mert a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXX. tör vény nem ren del ke zik a bí ró ság hoz for du lás,
mint jog or vos lat le he tõ sé gé rõl a hall ga tó kat érin tõ ügyek -
ben.

Ezt a ha tá ro za tát az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa ál ta lá nos
he lyet te se (a továbbiak ban: in dít vá nyo zó) az ál lam pol gá ri
jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 1993. évi LIX. tör -
vény 22.  § d) pont já ban fog lalt jog kö ré ben el jár va mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá -
sá ra ter jesz tett elõ in dít ványt az Al kot mány bí ró ság nál.

1. Az in dít vá nyo zó in dít vá nyá ban alkot mány elle nes
mu lasz tás fenn áll tát ál lí tot ta az zal össze füg gés ben, hogy
sem a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény
(a továb biak ban: Ftv.), sem pe dig az egye te mi és fõ is ko lai
hall ga tók ál tal fi ze ten dõ dí jak ról és té rí té sek rõl, va la mint a 
ré szük re nyújt ha tó egyes tá mo ga tá sok ról  szóló 51/2002.
(III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Tr2.) nem ren -
del ke zik ar ról, hogy az in téz mény a hall ga tó kö te le zett sé -
gé re vo nat ko zó té ve dé sét mennyi idõn be lül jo go sult egy -
ol da lú in téz ke dé sé vel ki ja ví ta ni.

Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint ez a sza bá lyo zá si
hi ány el len té tes a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel, a szer -
zett jo gok vé del mé vel, és a mû ve lõ dés hez való jog sé rel -
mét is okoz hat ja.

Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott arra, hogy mind a köz jog -
ban, mind a pol gá ri jog ban van nak az ál ta la jel zett eset re
vo nat ko zó sza bá lyok (jó hi sze mû en szer zett és gya ko rolt
jo gok vé del me, a té ve dés ren de zé sé nek a sza bá lyai), azon -
ban a hall ga tói jog vi szony ra vo nat ko zó an ilyen sza bá lyok
nin cse nek.

2. Az Ftv. és a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2000. évi XCVII. tör -
vény (a továb biak ban: Ftvm1.) ese té ben az in dít vá nyo zó
sze rint azért áll fenn alkot mány elle nes mu lasz tás, mert az
Ftvm1. nem biz to sí tott kel lõ fel ké szü lé si idõt a ben ne fog -
lalt, meg vál to zott ren del ke zés hez való al kal maz ko dás ra,
nem tar tal maz za az eh hez szük sé ges át me ne ti sza bá lyo kat.

En nek kö vet kez té ben az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze -
rint sé rült a jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság [Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dés] és a mû ve lõ dés hez való al kot -
má nyos jog (Al kot mány 70/F.  §).

Az in dít vá nyo zó sze rint azért sé rül tek a fel hí vott al kot -
má nyi ren del ke zé sek, mert az Ftvm1. úgy lé pett ha tály ba,
hogy an nak hát rá nyos ren del ke zé se it (át me ne ti ren del ke -
zé sek hi á nyá ban) azok ra is al kal maz ni kell, akik a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény be tör tént je lent ke zé sük so rán azt még
nem is mer het ték, meg ho zott dön té sük so rán nem ve het ték
figye lembe.

Az in dít vá nyo zó az Ftvm1. vi ta tott sza bá lyo zá sát érin -
tõ en lé nye gé ben olyan át me ne ti ren del ke zés hi á nyát ki fo -
gás ol ta, amely elõ ír ná, hogy a hall ga tó tan díj fi ze té si kö te -
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le zett sé ge te kin te té ben a fel vé te li je lent ke zé se ide jén ha -
tály ban lévõ jog sza bályt kell al kal maz ni ak kor, ha az, az
ál ta la el ha tá ro zott szak vál tást köve tõen az új, má so dik ként 
ki vá lasz tott fel sõ ok ta tá si in téz mény be tör té nõ be i rat ko zás
idõ pont já ig szá má ra hát rá nyo san vál to zik meg.

3. Az in dít vá nyo zó in dít vá nyá ban tá mad ta az Ftv.-t
mó do sí tó 2001. évi XCI. tör vényt (a továb biak ban:
Ftvm2.) is. Ez zel a tör vénymódosítással össze füg gés ben is 
a kel lõ fel ké szü lé si idõt biz to sí tó át me ne ti sza bá lyo kat
 hiányolta.

Az in dít vá nyo zó azt ki fo gás ol ta, hogy az Ftvm2. úgy
 lépett ha tály ba, hogy a ren del ke zé sei a ha tály ba lé pé se kor
ta nul má nya i kat már foly ta tó (az Ftvm2. hatályba lépése
elõtt, szak vál tást köve tõen az új, má so dik ként ki vá lasz tott
fel sõ ok ta tá si in téz mény be már be irat ko zott) hall ga tók ra is
ki ter jed nek, ami egyes hall ga tók szá má ra új, a ko ráb bi ak -
nál hát rá nyo sabb fi ze té si kö te le zett sé get je len t.

Az in dít vá nyo zó arra hi vat ko zott, hogy a fel sõ fo kú kép -
zés ben az adott szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i ben meg ha -
tá ro zott kép zé si idõ je len t egy egy sé get, ezért erre néz ve
kell a jog al ko tás nak ki szá mít ha tó nak len ni. Vé le mé nye
sze rint az Ftvm2. en nek a kö ve tel mény nek nem tesz ele -
get, ezért az sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság kö ve tel mé -
nyét, va la mint az Al kot mány 70/F.  §-ában fog lalt mûve -
lõdéshez való jo got.

4. Az in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta to váb bá azt is, hogy az
Ftv. nem ren del ke zik a bí ró ság hoz for du lás, mint jog or -
vos lat le he tõ sé gé rõl a hall ga tó kat érin tõ azon ügyek ben,
ame lyek al kot má nyos jo ga i kat (mun ká hoz való jog, mûve -
lõdéshez való jog) érin tik.

Ez a hi ány az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint az Al kot -
mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sé rel mé re ve zet,
mert a sza bá lyo zás hi á nyá ban nem ér vé nye sül a bí rói jog -
vé de lem, il let ve né ze te sze rint en nek a le he tõ sé ge tekin -
tetében jog bi zony ta lan ság van.

Az in dít vá nyo zó sze rint a hall ga tói jog vi szonyt érin tõ
ügyek ben is biz to sí ta ni kell a bí ró ság hoz for du lás jo gát, az
in téz mény el já rá sát köve tõen, és az ügyek jel le ge sze rint
dif fe ren ci ál tan.

Az in dít vá nyo zó in dít vá nyá hoz csa tol ta az OBH
1402/2002. szá mú je len té sét, egy ben kér te, hogy an nak a
vizs gá la ti meg ál la pí tá so kat tar tal ma zó ré sze 2., 3., 5. és
8. pont ja i ban fog lal ta kat az in dít vány rész le tes in do ko lá -
sa ként vegy e figye lembe az Al kot mány bí ró ság.

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány bí ró ság ál ta li nyi lat ko -
zat té tel re tör tént fel hí vást köve tõen ki zá ró lag az 1. pont -
ban is mer te tett in dít vá nyát kér te el bí rál ni, a 2., 3. és a
4. pon tok ban fog lalt in dít vá nya it vissza von ta.

Az in dít vá nyo zó az in dít vány ki egé szí té sé ben a 1. pont -
ban fog lalt in dít vá nyá nak az in do ko lá sát to váb bi ér vek kel
is alá tá masz tot ta. Ki fej tet te, hogy „[h]a egy in téz mény re
vo nat ko zó an a bel sõ kvá zi-jog or vos lás ga ran ci á lis je len tõ -
sé gû ha tár idõi nin cse nek meg ál la pít va, az a ki szá mít ha tó -

sá got és az elõ re lát ha tó sá got bi zo nyo san aka dá lyoz za,
ezért az ilyen jog al ko tói mu lasz tás sér ti az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sét.”

Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott to váb bá arra is, hogy a jog -
al ko tót ter he lõ mu lasz tás ból elõ ál ló jog bi zony ta lan ság az
Al kot mány 70/F.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt mû ve lõ dés -
hez való jo got is sér ti, mi vel nem ér vé nye sül a mû ve lõ dés -
hez való jog ra vo nat ko zó azon al kot má nyos kö ve tel mény,
amely sze rint „az ál lam nak min den ki szá má ra – hát rá nyos
meg kü lön böz te tés nél kül – biz to sí ta nia kell a mû ve lõ dés -
hez, a ta nu lás hoz való jog gya kor lá sát le he tõ vé tevõ szer -
ve ze ti és jog sza bá lyi fel té te le ket.”

Az el já rás so rán az Al kot mány bí ró ság be sze rez te az ok -
ta tá si mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vánnyal érin tett ren del ke -
zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.”

„70/F.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja az ál lam -
pol gá rok szá má ra a mû ve lõ dés hez való jo got.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ezt a jo got a köz mû ve lõ dés
ki ter jesz té sé vel és ál ta lá nos sá té te lé vel, az in gye nes és kö -
te le zõ ál ta lá nos is ko lá val, ké pes sé gei alap ján min den ki
szá má ra hoz zá fér he tõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás sal,
 továbbá az ok ta tás ban ré sze sü lõk anya gi tá mo ga tá sá val
va ló sít ja meg.”

2. Az Ftv. 124/E.  § d) pont já nak – az Ftvm1. 21.  §-ával
tör tént mó do sí tá sát meg elõ zõ en – 2000. jú li us 1-jé ig ha tá -
lyos szö ve ge:

„124/E.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
d) elsõ alap kép zés: az elsõ fõ is ko lai vagy az elsõ egye -

te mi vég zett ség és szak kép zett ség meg szer zé sét ered mé -
nye zõ kép zés; (...)”

3. Az Ftvm1. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„21.  § Az Ftv. 124/E.  §-ának d), l) és m) pont jai he lyé be

a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, il let ve az aláb bi n), o),
p), q), r), s), t), u), v) és z) pon tok kal egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
»d) elsõ alap kép zés: alap kép zé si sza kon az elsõ egye te -

mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és szak kép zett ség
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés, amely re a hall ga tó a fel vé -
te li el já rás so rán elõ ször nyer fel vé telt és lé te sít hall ga tói
jog vi szonyt a fel sõ ok ta tá si tör vény ben fog lal tak sze rint,
be irat ko zás sal. A hall ga tó az elsõ fel vé te li el já rás so rán – a 
vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint – két sza kos kép zés re is
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nyer het fel vé telt. A hall ga tó és a kép zés tá mo ga tá sá nak
rész le tes sza bá lya it – a vég zett ség és a szak kép zett ség
meg szer zé se elõt ti szak vál tás, il let ve a két sza kos kép zés
ese té ben – a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.« (...)”

„23.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de tését kö ve tõ 8. na pon
lép ha tály ba.”

4. Az Ftvm2. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„8.  § Az Ftv. 124/E.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke -

zõ ren del ke zés lép:
(E tör vény al kal ma zá sá ban)
»d) elsõ alap kép zés: alap kép zé si sza kon az elsõ egye te -

mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és szak kép zett ség
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés – ide ért ve az ál la mi és egy -
há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kü lön jog sza bály ban sza -
bá lyo zott kö zös kép zé sét is –, amely re a hall ga tó fel vé te li
el já rás so rán elõ ször nyer fel vé telt és az e tör vény ben fog -
lal tak sze rint be írat ko zás sal lé te sít hall ga tói jog vi szonyt.
A hall ga tó az elsõ fel vé te li el já rás so rán – a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok sze rint – két sza kos kép zés re is nyer het fel vé telt. 
Elsõ alap kép zés nek mi nõ sül to váb bá az a kép zés, amely re
a hall ga tó az elsõ be í rat ko zást köve tõen tör té nõ szak-,
szak pár-, il let ve in téz mény vál tás sal új fel vé te li el já rás
ered mé nye kép pen be írat ko zik, a szak-, il let ve in téz mény -
vál tás sal fel vett szak ké pe sí té si kö ve tel mé nyé ben meg ha -
tá ro zott kép zé si idõ nek a ko ráb bi, elsõ alap kép zés ben
foly ta tott ta nul má nyok fi nan szí ro zott ide jé vel csök ken tett
idõ tar tam ban. A hall ga tó és a kép zés tá mo ga tá sá nak rész -
le tes sza bá lya it – a vég zett ség és a szak kép zett ség meg -
szer zé se elõt ti szak vál tás, il let ve a két sza kos kép zés ese té -
ben – a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.«”

„10.  § (1) Ez a tör vény 2002. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel arra, hogy az
in dít vá nyo zó az in dít vány is mer te tés 2., 3. és 4. pont ja i ban
fog lalt in dít vá nya it vissza von ta – ér dem ben ki zá ró lag az
in dít vány is mer te tés 1. pont já ban fog lalt in dít vány al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tát vé gez te el.

Az in dít vá nyo zó in dít vá nyá ban azt ki fo gás ol ta, hogy
– a hall ga tói jog vi szonyt érin tõ en – sem az Ftv., sem pe dig
a Tr2. nem ren de zi azt a kér dést, hogy a fel sõ ok ta tá si
 intézmény a hall ga tó kö te le zett sé gé re vo nat ko zó té ve dé sét 
mi lyen ha tár idõn be lül jo go sult, il let ve kö te les egy ol da lú
in téz ke dé sé vel ki ja ví ta ni. Ál lás pont ja sze rint ez a sza bá -
lyo zá si hi ány a jog biz ton ság, a mû ve lõ dés hez való jog,
 illetve a szer zett jo gok sé rel mé re ve zet.

Ér ve lé se sze rint a jog al ko tót ter he lõ mu lasz tás az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság ré szét
ké pe zõ jog biz ton ság al kot má nyos kö ve tel mé nyét  sérti,
mi vel a fent jel zett ha tár idõ sza bá lyo zat lan sá ga ki szá mít -
ha tat lan sá got okoz.

A fel sõ ok ta tá si in téz mény bel sõ jog or vos la ti rend sze ré -
ben a té ves in téz mé nyi dön tés sa ját ha tás kör ben tör té nõ ki -

ja ví tá sa az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint olyan kvá -
zi-jog or vos lás, amely nek a ga ran ci á lis je len tõ sé gû ha tár -
ide jét sza bá lyoz ni szük sé ges. A tör vényi szin tet igény lõ
sza bá lyo zá si hi ány a fel sõ ok ta tá si in téz mény bel sõ jog or -
vos la ti rend sze ré ben olyan jog bi zony ta lan sá got idéz elõ,
amely vég sõ so ron az Al kot mány 70/F.  § (1) be kez dé sé ben 
fog lalt mû ve lõ dés hez való jog sé rel mét idé zi elõ, mi vel
nem biz to sí tot tak a mû ve lõ dés hez, a ta nu lás hoz való jog
gya kor lá sát le he tõ vé tevõ szer ve ze ti és jog sza bá lyi felté -
telek.

Az Al kot mány bí ró ság a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ha tás kö -
ré vel össze füg gés ben a 49/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro za tá -
ban az aláb bi ak ra mu ta tott rá:

„Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se ki mond -
ja: »Ha az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból vagy bár ki in dít -
vá nyá ra azt ál la pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog sza -
bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el -
mu lasz tot ta és ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ, a
mu lasz tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel –
fel hív ja fel ada tá nak tel je sí té sé re.« Az Al kot mány bí ró ság
kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint az Abtv. 49.  § (1) be kez -
dé sé nek al kal ma zá sá ra ak kor ke rül het sor, ha együt te sen
fenn áll két fel té tel: a jog al ko tó mu lasz tá sa és az en nek
foly tán elõ idé zett al kot mány el le nes hely zet. [22/1990.
(X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.; 1395/E/1996.
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 667, 669.; 35/1999. (XI. 26.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 310, 317.; 6/2001. (III. 14.) AB
ha tá ro zat, ABK 2001. már ci us, 115, 120.]

Az Al kot mány bí ró ság nem csak ak kor ál la pít meg alkot -
mány elle nes mu lasz tást, ha az adott tárgy kör re vonatko -
zóan sem mi lyen jog sza bály nincs, ha nem ak kor is, ha az
adott kér dés ben van ugyan sza bá lyo zás, de az Al kot mány
ál tal meg kí vánt jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik. Az Al -
kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban hang sú lyoz ta,
hogy ab ban az eset ben is sor ke rül het alkot mány elle nes
mu lasz tás meg ál la pí tá sá ra, ha a jog al ko tó az Al kot mány -
ból, il let ve egyéb jog sza bály ból szár ma zó jog al ko tói fel -
ada tát tel je sí tet te, en nek so rán azon ban olyan sza bá lyo zá si 
hi á nyos sá gok kö vet kez tek be, ame lyek alkot mány elle nes
hely ze tet idéz tek elõ. [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 
1998, 132, 138.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 176, 196, 201.]” (ABH 2001, 351, 355.)

Az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 1.  § e) pont já ban fog lalt
ha tás kö ré ben el jár va azt vizs gál ta, hogy – az Ftv. sza bá -
lyo zá sá hoz kap cso ló dó an – fenn áll-e az in dít vá nyo zó ál tal 
ál lí tott jog al ko tói mu lasz tás és az eb bõl kö vet ke zõ alkot -
mány elle nes hely zet.

Az in dít vány al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy sem az Ftv., sem a
Tr2. nem tar tal maz za az in dít vá nyo zó ál tal hi á nyolt
 szabályt.
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Az Ftv. 27.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a hall ga tó a fel -
sõ ok ta tá si in téz ménnyel hall ga tói jog vi szony ban áll, mely
jog vi szony a hall ga tó fel sõ ok ta tá si in téz mény be tör té nõ
be i rat ko zá sá val jön lét re. A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
 tanuló hall ga tók jo gai és kö te le zett sé gei a hall ga tói jog -
viszonyból ered nek.

Az Ftv. 34.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben a hall ga tó nak
joga van – a ta nul má nyi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re vo -
nat ko zó ér té ke lés ki vé te lé vel – a fel sõ ok ta tá si in téz mény
dön té se, in téz ke dé se vagy mu lasz tá sa el len a hall ga tói jog -
vi szo nyá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té sé re hi vat -
ko zás sal fe lül bí rá la ti ké re lem mel élni az in téz mé nyi Sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott el já rás ke re té ben. Az Ftv. 34.  §
(10) be kez dé se alap ján a hall ga tó az in téz mény má sod fo kú 
ha tá ro za tá nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér he ti a má sod fo -
kú ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül jog sza -
bály sér tés re, il let ve hall ga tói jog vi szony ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg sér té sé re hi vat ko zás sal.

Az Ftv. te hát mind a fel sõ ok ta tá si in téz mény bel sõ jog -
or vos la ti rend sze ré ben, mind pe dig azon kí vül, a bí ró ság
elõtt le he tõ sé get biz to sít a hall ga tó ál tal elõ ter jesz tett jog -
or vos la ti ké re lem (fe lül bí rá la ti ké re lem, il let ve ke re set)
alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény elsõ, il let ve má sod fo kú
dön té sé vel szem ben a jog or vos lás ra, ezen ke resz tül a té ves 
dön tés ki ja ví tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor azt is meg ál la pí tot ta, 
hogy a jog or vos la ti ké re lem mel még el nem bí rált hall ga -
tói jog vi szony ra vo nat ko zó in téz mé nyi dön té sek ese tén
– az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt sza bá lyo zás hi á nyá ban – 
a fel sõ ok ta tá si in téz mény idõ kor lát (ha tár idõ) nél kül jo go -
sult a sa ját ha tás kö ré ben, egy ol da lú in téz ke dé sé vel ki ja ví -
ta ni (mó do sí ta ni, il let ve vissza von ni) a ko ráb ban meg ho -
zott dön té sét (ha tá ro za tát).

Amennyi ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tói jog -
vi szony ra vo nat ko zó ko ráb bi dön té sét utóbb mó do sít ja, il -
let ve vissza von ja, ez ki hat az Ftv. ál tal sza bá lyo zott hall -
ga tói jog vi szony le fo lyá sá ra, en nek ré sze ként a hall ga tói
jog vi szony ból ere dõ hall ga tói jo gok ra és kö te le zett sé gek -
re is.

A ko ráb ban meg ho zott in téz mé nyi dön tés egy ol da lú,
idõ kor lát nél kü li utó la gos mó do sí tá sa a hall ga tói jog vi -
szony ból ere dõ és a hall ga tók ál tal jó hi sze mû en szer zett és 
gya ko rolt hall ga tói jo gok sé rel mé re ve zet het, to váb bá a
hall ga tók szá má ra ter he seb bé te he ti a hall ga tói jog vi -
szony ból ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té sét.

Az Al kot mány bí ró ság már szá mos ko ráb bi ha tá ro za tá -
ban ki mond ta, hogy a jog ál lam alap ve tõ és nél kü löz he tet -
len ele me a jog biz ton ság. Eh hez kap cso ló dó an el sõ ként a
9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban fej tet te ki az Al kot -
mány bí ró ság azt, hogy „a jog biz ton ság az ál lam – s el sõ -
sor ban a jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá -
sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog -
sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te -
kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor ma
cím zett jei szá má ra. Vagy is a jog biz ton ság nem csu pán az
egyes nor mák egy ér tel mû sé gét kö ve te li meg, de az egyes
jog in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki szá mít ha tó sá gát is.”
(ABH 1992, 59, 65.)

Az Al kot mány bí ró ság a 7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro za -
tá ban rá mu ta tott to váb bá arra is, hogy „a jog biz ton ság gal
kap cso lat ban ki mun kált jog ál la mi mér cék, el vek (ki szá -
mít ha tó ság, elõ re lát ha tó ság, sta bi li tás, a lét re jött jog vi szo -
nyok ba való be avat ko zás ti lal ma, a szer zett jo gok vé del -
me, fel ké szü lé si idõ) a tár sa da lom kü lön bö zõ szer ve ze tei,
a pol gá rok jog vi szo nya it érin tõ jogi sza bá lyo zás sal szem -
ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek. [8/2003. (III. 14.)
AB ha tá ro zat, ABK 2003. már ci us, 90, 96; 26/1993.
(IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 196, 199, 200.;
62/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 364, 367.;
43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 188, 192,
193.; 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 155,
158.]” (ABH 2004, 98, 111.)

Az Al kot mány bí ró ság egy ko ráb bi, a 46/2003. (X. 16.)
AB ha tá ro za tá ban a lét re jött jog vi szo nyok sta bi li tá sát biz -
to sí tó el já rá si ga ran ci ák kal össze füg gés ben ki mond ta:
„[a]z Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint:
»A jog ál la mi ság és jog biz ton ság el vé bõl fa kad nak az el já -
rá si ga ran ci ák. Ezek alap ve tõ je len tõ sé gû ek az egyes jog -
in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki szá mít ha tó sá ga szem pont já -
ból.« [11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 77, 85.]
Ezt erõ sí tet te meg az Al kot mány bí ró ság a 75/1995.
(XII. 21.) AB ha tá ro za tá ban:« Az ala nyi jo gok és kö te le -
zett sé gek ér vé nye sí té sé re szol gá ló el já rá si ga ran ci ák a
jog biz ton ság al kot má nyos el vé bõl kö vet kez nek. Megfe -
lelõ el já rá si ga ran ci ák nél kül mû kö dõ el já rás ban a jog biz -
ton ság szen ved sé rel met.« (ABH 1995, 376, 383.)

A jog biz ton ság ket tõs kö ve tel ményt tá maszt a jog al ko -
tó val szem ben. En nek megfele lõen el sõ sor ban a lét re jött
jog vi szo nyok sta bi li tá sá nak el já rás jo gi biz to sí té ka it kell
meg te rem te nie.” (ABH 2003, 488, 498–499.)

An nak kö vet kez té ben, hogy a tör vényalkotó az Ftv.-ben 
nem sza bá lyoz ta, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mény mi lyen
tör vényi ha tár idõn be lül ja vít hat ja ki (mó do sít hat ja, il let ve 
von hat ja vissza) a hall ga tói jog vi szony ra vo nat ko zó, és
jog or vos la ti ké re lem mel még el nem bí rált dön té sét (ha tá -
ro za tát), ki szá mít ha tat lan ná és bi zony ta lan ná vál hat a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény és a hall ga tó kö zött lét re jött jog vi -
szony ból ere dõ jo gok gya kor lá sa és kö te le zett sé gek tel je -
sí té se. Sé rül het nek a hall ga tó ál tal a hall ga tói jog vi szony -
ból ere dõ, jó hi sze mû en szer zett és gya ko rolt jo gok, to váb -
bá utó lag ter he seb bé vál hat nak az e jog vi szony ból ere dõ,
hall ga tót ter he lõ kö te le zett sé gek.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint nem csak az
in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt ha tár idõ hi á nya, de a jog or -
vos la ti ké re lem mel el nem bí rált in téz mé nyi dön tés sa ját
ha tás kör ben tör té nõ ki ja ví tá sá nak (mó do sí tá sá nak, il let ve
vissza vo ná sá nak) a to váb bi tör vényi elõ fel té te le it sza bá -
lyo zó ren del ke zé sek sza bá lyo zat lan sá ga is hoz zá já rul a
jog biz ton ság sé rel mét oko zó alkot mány elle nes hely zet
fenn áll tá hoz.

A fent jel zett ha tár idõ, il let ve tör vényi elõ fel té te lek sza -
bá lyo zat lan sá ga ki szá mít ha tat lan ná te szi a fel sõ ok ta tá si
in téz mény el já rá sát, és ezen ke resz tül az egész jog in téz -
mény (a fel sõ ok ta tá si in téz mény jog or vos la ti ké re lem mel
el nem bí rált dön té sé nek sa ját ha tás kör ben tör té nõ ki ja ví -
tá sa) mû kö dé sét is.
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Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy más jog te rü le -
te ken ta lál ha tó sza bá lyo zás a fent jel zett al kot má nyos
prob lé ma jog ál la mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ren de -
zé sé re.

Pél da ként em lít he tõ erre az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Áe.) 61.  §-a, amely pon tos sza bá lyo zást ad arra,
hogy a köz igaz ga tá si szerv mi lyen ha tár idõn be lül és tör -
vényi elõ fel té te lek mel lett jo go sult a sa ját ha tás kö ré ben el -
jár va mó do sí ta ni, il let ve vissza von ni a ha tá ro za tát.

Lé nye gi, ga ran ci á lis ele me az Áe. hi vat ko zott sza bá lyo -
zá sá nak, hogy erre csak egy íz ben, a ha tá ro zat köz lé sé tõl
szá mí tott egy éven be lül és csak ak kor van mód, ha az jó hi -
sze mû en szer zett és gya ko rolt jo go kat nem sért.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy noha a köz igaz -
ga tá si szerv és az ügy fél jog vi szo nyá tól sok vo nat ko zás -
ban el tér a fel sõ ok ta tá si in téz mény és hall ga tó kö zöt ti jog -
vi szony, en nek el le né re a tör vényalkotó ga ran ci á lis okok -
ból a Fot. 34.  § (9) be kez dé sé ben a Fot. ál tal sza bá lyo zott
jog or vos la ti el já rás ban is al kal maz ni ren del te az Áe.-nek a
tény ál lás tisz tá zá sá ra, a ha tár idõk szá mí tá sá ra, az iga zo -
lás ra, a ha tá ro zat alak já ra és tar tal má ra, va la mint an nak a
köz lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it.

A Fot. 34.  § (9) be kez dé sé ben fog lalt – az Áe. fent hi vat -
ko zott ren del ke zé se it fel hí vó – uta ló sza bály nem ren de li
azon ban al kal maz ni az Áe. 61.  §-ában sze rep lõ, a ha tá ro -
zat mó do sí tá sá ra, il let ve vissza vo ná sá ra vo nat ko zó tör -
vényi ren del ke zé se ket.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben fog lal tak alap ján
meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság al kot má -
nyos kö ve tel mé nyét sér tõ alkot mány elle nes mu lasz tás ter -
he li az Or szág gyû lést an nak kö vet kez té ben, hogy az
Ftv.-ben nem sza bá lyoz ta azt, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény a hall ga tói jog vi szony ra vo nat ko zó ér de mi jog or -
vos la ti ké re lem mel el nem bí rált dön té sét mi lyen ha tár idõ
és tör vényi elõ fel té te lek mel lett jo go sult egy ol da lú in téz -
ke dé sé vel ki ja ví ta ni (mó do sí ta ni, il let ve vissza von ni).

Az Alkot mány bíró ság rá mu tat arra, hogy a jog al ko tó
úgy kö te les meg ha tá roz ni a fent jel zett ha tár idõt, hogy
egy ben ah hoz kap cso ló dó an meg ha tá roz za azo kat a to váb -
bi tör vényi elõ fel té te le ket is, ame lyek a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény dön té sé nek ki ja ví tá sa (mó do sí tá sa, illetve vissza -
vo ná sa) ese tén is biz to sít ják a hall ga tói jog vi szony ból
 eredõ jó hi sze mû en szer zett és gya ko rolt jo gok érvényesü -
lését.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo zó ál tal ki fo -
gás olt sza bá lyo zás hoz kap cso ló dó an mind a jog al ko tót
ter he lõ mu lasz tást, mind pe dig az eb bõl elõ ál ló alkot -
mány elle nes hely zet fenn áll tát meg ál la pí tot ta, ezért a ren -
del ke zõ rész 1. pont já ban fog lal tak sze rint ha tár idõ tû zé sé -
vel fel hív ta a jog al ko tót az alkotmány elle nes mu lasz tás
meg szün te té sé re.

Fi gye lem mel arra, hogy az Alkot mány bíró ság a tá ma -
dott sza bá lyo zás hoz kap cso ló dó an az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé se alap ján az alkot mány elle nes mu lasz tást
meg ál la pí tot ta – ál lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen –
annak az Alkot mány 70/F.  § (1) be kez dé sé vel fenn ál ló el -
len té tét nem vizs gál ta.

2. Az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 20.  §-ában fog lal tak
alap ján az arra jo go sult in dít vá nya alap ján jár el. Te kin tet -
tel arra, hogy az in dít vá nyo zó az in dít vány elõ ter jesz tését
köve tõen az in dít vány is mer te tés 2., 3. és 4. pont ja i ban
 foglalt in dít vá nya it vissza von ta, az Al kot mány bí ró ság
ezen in dít vá nyok te kin te té ben az Al kot mány bí ró ság ide ig -
le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí -
tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. ha tá ro zat 31.  § d) pont já ra fi gye lem mel az el já rást
meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét az alkot mány elle nesség meg -
állapítására te kin tet tel ren del te el.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né dr. Vas adi Éva s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 76/E/2003.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársaság Elnökének
85/2005. (VI. 29.) KE

határozata

városi cím adományozásáról

1. A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a vá ro si cí met
ado má nyo zom

a) Bé kés me gyé ben
Csor vás,
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b) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben
Pál há za,

c) Csong rád me gyé ben
Sán dor fal va,

d) Fej ér me gyé ben
Mar ton vá sár,

e) He ves me gyé ben
Kis kö re,

f) Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben
Abád sza lók,

g) Pest me gyé ben
Kis tar csa,
Ócsa,
Pi lis,
Üllõ,

h) So mogy me gyé ben
Ka dar kút,

i) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé ben
Ke me cse,
Nyír lu gos,
Nyír te lek

j) Vas me gyé ben
Õri szent pé ter

nagy köz sé gek nek.

2. Ez a ha tá ro zat 2005. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2005. jú ni us 28.

Mádl Fe renc s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VI-1/1958/2005.

A Köztársaság Elnökének
86/2005. (VI. 29.) KE

határozata

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának
tagja kinevezésérõl

A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to -
zás ti lal má ról szó ló 1996. évi LVI. tör vény 38. § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt jog kö röm ben, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal 

el nö ké nek ja vas la tá ra, dr. Za vod nyik Jó zsefet 2005. jú -
lius 1-jei ha tállyal, hat évi idõ tar tam ra, ki ne ve zem a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny ta ná csá nak tag já vá.

Bu da pest, 2005. jú ni us 27.

Mádl Fe renc s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

KEH ügy szám: V-3/2380-0/2005.

A Köztársaság Elnökének
87/2005. (VI. 29.) KE

határozata

Kerekharaszt községgé nyilvánításáról

Hat van vá ros Ke rek ha raszt el ne ve zé sû te le pü lés ré szét a 
ko ráb bi egye sí tés meg szün te té sé vel Ke rek ha raszt né ven
köz ség gé nyil vá ní tom. Ke rek ha raszt köz ség gé nyil vá ní tá -
sa nem érinti Hatvan város városi címét.

Ez a ha tá ro zat a ki hir de té sét kö ve tõ ön kor mány za ti ál ta -
lá nos vá lasz tás nap ján lép hatályba.

Bu da pest, 2005. jú ni us 27.

Mádl Fe renc s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VI-1/2449/2005.

A Köztársaság Elnökének
88/2005. (VI. 29.) KE

határozata

Monorierdõ községgé nyilvánításáról

Mo nor vá ros Mo no ri er dõ el ne ve zé sû te le pü lés ré szét
Mo no ri er dõ né ven köz ség gé nyil vá ní tom. Mo no ri er dõ
köz ség gé nyil vá ní tá sa nem érin ti Mo nor vá ros vá ro si
 címét.
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Ez a ha tá ro zat a ki hir de té sét kö ve tõ ön kor mány za ti ál ta -
lá nos vá lasz tás nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2005. jú ni us 27.

Mádl Fe renc s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VI-1/2450/2005.

A Köztársaság Elnökének
89/2005. (VI. 29.) KE

határozata

Somoskõújfalu községgé nyilvánításáról

Sal gó tar ján me gyei jogú vá ros So mos kõ új fa lu el ne ve -
zé sû te le pü lés ré szét a ko ráb bi egye sí tés meg szün te té sé vel
So mos kõ új fa lu né ven köz ség gé nyil vá ní tom. So mos kõ új -
fa lu köz ség gé nyil vá ní tá sa nem érin ti Sal gó tar ján vá ros
vá ro si cí mét.

Ez a ha tá ro zat a ki hir de té sét kö ve tõ ön kor mány za ti ál ta -
lá nos vá lasz tás nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2005. jú ni us 27.

Mádl Fe renc s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VI-1/2369/2005.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
45/2005. (VI. 29.) ME

határozata

a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárainak
feladatkörérõl szóló 65/2004. (X. 12.) ME határozat

módosításáról

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal po li ti kai ál lam tit ká ra i nak
fel adat kö ré rõl szó ló 65/2004. (X. 12.) ME ha tá ro zat
2.2. f) pont já nak má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Emel lett a kül föl di mû kö dõ tõke be vo ná sá val, a kül -
föld re irá nyu ló tõ ke be fek te té sek kel, az or szá go san ki -
emelt fej lesz té sek kel, a ha tá ro kon át nyú ló vál lal ko zá si te -
vé keny ség kö ré ben je lent ke zõ fej lesz tés po li ti kai és egyéb
te en dõk kel, a ta nya vi lág vil la mo sí tá si prog ram ja meg va -
ló sí tá sá ra irá nyu ló te vé keny ség kor mány za ti ko or di ná ci ó -
já val, va la mint – kü lön kor mány ren de let ben fog lal tak sze -
rint – a gaz da ság biz ton sá gi tar ta lé ko lá si rend szer mû köd -
te té sé ben való köz re mû kö dés sel össze füg gõ”

(fel ada to kat lát el.)

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

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank

k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ
külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény – 2002. évi XLII. tör vény 28.  §
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82.  §-a (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõk szerint te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti Bank
hi va ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:



Or szág Pénz nem 1 euró=

Af ga nisz tán afg ha ni 52.5890
Al bá nia lek 123.8770
Al gé ria di nár 89.1607
Ame ri kai Vir gin-szi ge tek ame ri kai dol lár 1.2231
An dor ra euró 1.0000
An go la kwan za 109.0220
An ti gua ke let-ka ri bi dol lár 3.3022
Ar gen tí na peso 3.5117
Aru ba flo rin 2.1893
Azer baj dzsán ma nat 5792.9800
Azo ri-szi ge tek euró 1.0000
Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár 1.2231
Bah re in bah re i ni di nár 0.4611
Ba le ár-szi ge tek euró 1.0000
Bang la des taka 77.9431
Bar ba dos bar ba do si dol lár 2.4461
Be li ze be li zei dol lár 2.4216
Be lo russzia ru bel 2628.9500
Be nin CFA frank 655.9570
Ber mu da ber mu dai dol lár 1.2231
Bhu tan ngult rum 53.2333
Bis sau-Gu i nea CFA frank 655.9570
Bo lí via bo li vi a no 9.8957
Bosz nia Her ze go vi na már ka 1.9559
Bots wa na pula 6.7238
Bra zi lia real 2.9182
Brit Vir gin-szi ge tek ame ri kai dol lár 1.2231
Bru nei bru nei dol lár 2.0429
Bul gá ria leva 1.9558
Bur ki na Faso CFA frank 655.9570
Bur ma kyat 7.8517
Chi le chi lei peso 709.4300
Cip rus cip ru si font 0.5734
Co mo re-szi ge tek co mo rei frank 491.9680
Cos ta-Ri ca co lon 583.1500
Csád CFA frank 655.9570
Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand 8.1394
Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár 3.3022
Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso 34.7958
Dzsi bu ti dzsi bu ti frank 213.1080
Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank 655.9570
Egye sült Arab Emi rá tu sok dir ham 4.4921
Egyip tom egyip to mi font 7.0897
El Sal va dor co lon 10.7042
Ele fánt csont part CFA frank 655.9570
Ecu a dor ame ri kai dol lár 1.2231
Eti ó pia eti ó pi ai birr 10.6501
Észak-Ko rea won 1100.7000
Észt or szág észt ko ro na 15.6466
Falk land-szi ge tek falk lan di font 0.6707
Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na 7.4447
Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár 2.0573
Fran cia Csen des-óce á ni szi ge tek CFP frank 119.2500
Fran cia Gu y a na euró 1.0000
Fü löp-szi ge tek peso 67.8488
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Ga bon CFA frank 655.9570
Gam bia da la si 34.6124
Gha na cedi 11084.1000
Gib ral tár gib ral tá ri font 0.6707
Gre na da ke let-ka ri bi dol lár 3.3022
Grön land dán ko ro na 7.4447
Gu a de lo u pe euró 1.0000
Guam ame ri kai dol lár 1.2231
Gu a te ma la qu et zal 9.3258
Gu y a na gu y a nai dol lár 218.9170
Gu i nea gu i ne ai frank 4519.4500
Ha i ti go ur de 47.2709
Hol land An til lák a.gul den 2.1893
Hon du ras lem pi ra 23.0668
Hong kong hong kon gi dol lár 9.5081
In dia in di ai rú pia 53.2333
In do né zia rú pia 11759.6000
Irak új ira ki di nár 1791.2500
Irán rial 10980.5000
Iz ra el she kel 5.4775
Ja ma i ca ja ma i cai dol lár 74.6183
Je men rial 235.6450
Jor dá nia jor dá ni ai di nár 0.8665
Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár 1.0088
Kam bo dzsa riel 5014.3000
Ka me run CFA frank 655.9570
Ka ná ri-szi ge tek euró 1.0000
Ka tar ka ta ri ri jál 4.4519
Ka zahsz tán ten ge 164.1460
Ke nya ke nyai shil ling 93.9303
Ki ri ba ti auszt rá li ai dol lár 1.5726
Kína ren min bi jüan 10.1226
Ko lum bia ko lum bi ai peso 2836.2500
Kon gó CFA frank 655.9570
Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank 618.2540
Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság CFA frank 655.9570
Kuba ku bai peso 1.2231
La osz új kip 12688.6000
Le sot ho ma lu ti 8.1394
Lett or szág lat 0.6960
Li ba non li ba no ni font 1843.7500
Li bé ria li be ri ai dol lár 69.7110
Li ech tens te in sváj ci frank 1,5446
Lit vá nia li tas 3.4528
Lí bia lí bi ai di nár 1.6080
Ma da gasz kár ari a ry 2542.7200
Ma de i ra euró 1.0000
Ma kaó pa ta ca 9.7952
Ma ce dó nia di nár 61.8652
Ma laj zia ring git 4.6476
Ma la wi ma la wi kwa cha 149.0940
Mal dív-szi ge tek ru fi y aa 15.6551
Mali CFA frank 655.9570
Ma rok kó dir ham 11.0092
Mar ti ni que euró 1.0000
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Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia 35.6397
Ma u ri tá nia ugu i ya 327.9740
Mál ta mál tai líra 0.4292
Mol dá via mold vai lej 15.3249
Mo na co euró 1.0000
Mon gó lia tug rik 1455.4300
Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár 3.3022
Mo zam bik me ti cal 29967.8000
Na mí bia na mí bi ai dol lár 8.1394
Na u ru aust rá li ai dol lár 1.5726
Ne pál ne pá li rú pia 85.1732
Ni ger CFA frank 655.9570
Ni gé ria na i ra 165.1730
Ni ca ra gua cor do ba 19.9969
Nyu gat-Sza moa tala 3.2787
Omán omá ni rial 0.4709
Orosz or szág ru bel 34.8826
Ör mény or szág dram 553.4080
Pa kisz tán rú pia 72.9733
Pa na ma bal boa 1.2231
Pá pua Új-Gu i nea kina 3.7418
Pa ra gu ay gu a ra ni 7491.1900
Peru új sol 3.9755
Pit ca irn-szi get an gol font 0.6707
Pu er to Rico ame ri kai dol lár 1.2231
Ré un ion euró 1.0000
Ru an da ru an dai frank 670.1090
Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki dol lár 8.9461
San Ma ri no euró 1.0000
Sao To me-szi get dob ra 10444.4000
Se y chel le-szi ge tek se y chel les-i rú pia 6.7521
Si er ra Le o ne le o ne 3507.1400
Spa nyol Ki kö tõk Észak Af ri ká ban euró 1.0000
Sri-Lan ka sri lan ka-i rú pia 122.2440
Sza úd-Ará bia sza ú di rial 4.5867
Sze ne gál CFA frank 655.9570
Szer bia–Mon te neg ro szer bi ai dí nár 82.8128
Szin ga púr szin ga pú ri dol lár 2.0429
Szí ria szí ri ai font 63.8528
Szo má lia szo má li shil ling 3424.4000
Szt. Ilo na an gol font 0.6707
Szt. Kris tóf ke let-ka ri bi dol lár 3.3022
Szt. Lu cia ke let-ka ri bi dol lár 3.3022
Szt. Pé ter euró 1.0000
Szt. Ven cel ke let-ka ri bi dol lár 3.3022
Szu dán di nár 302.1240
Szu ri nam dol lár 3.3512
Szvá zi föld li lan ge ni 8.1394
Tha i föld baht 50.2613
Taj van taj va ni dol lár 38.3059
Tan zá nia tan zá ni ai shil ling 1382.0500
Togo CFA frank 655.9570
Ton ga-szi ge tek pa an ga 2.3258
Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói dol lár 7.6739
Tu né zia tu né zi ai di nár 1.6001
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Turks- és Ca i cos-szi ge tek ame ri kai dol lár 1.2231
Tu va lu aust rá li ai dol lár 1.5726
Ugan da új shil ling 2119.5500
Uk raj na hryv na 6.1734
Uru gu ay uru gu ay-i peso 29.2737
Va nu a tu vatu 135.5630
Va ti kán euró 1.0000
Vi et nam dong 19415.9000
Zam bia kwa cha 5699.4200
Zim bab we dol lár 12100.2000
Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do 111.9050

Já rai Zsig mond s. k.
a Ma gyar Nem ze ti Bank elnöke

He lyes bí tés: A Magyar Köz löny 2005. évi 82. szá má ban ki hir de tett, az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról szó ló
16/2003. (IV. 18.) BM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 28/2005. (VI. 18.) BM ren de let

– 1. §-a he lye sen: 
 ,,1. § (1) Az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról szó ló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) az

e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti új 16. szá mú mel lék let tel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a 16–28. szá mú mel lék le tek meg je lö lé se 17–29. szá mú
 mellékletre vál to zik.

 (2) Az R. je len le gi 28. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.”

 – 2. mel lék le té nek meg je lö lé se he lye sen:
„[29. szá mú mel lék let a 16/2003. (IV. 18.) BM ren de let hez]”

(Kéz irat hi ba)

2005/89. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4721

Or szág Pénz nem 1 euró=



4722 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/89. szám

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 ten te, szer dán ként, 
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál lam i,
 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 lam i, 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 színes oldalakon is – he lyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér -
deklõdésre számot tartó közlései 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 va ta los lap L és C so ro zat ból 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 la p 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. cí -
mén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 

2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 248 Ft  áfá val.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban: 1085 Bu da pest,  Somogyi 
Bé la u. 6. Te le fon/fax: 267-2780.

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 dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re 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 sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szóló 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 riu 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
engedélyez.

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 mo gyi  Béla u. 6.;
pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja 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.  Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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 tési 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 sze rû alá írás
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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 rész e 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.)
tartalmaz.

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 mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2005. évi éves elõ fi ze tés dí ja: 4968 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, So mo gyi Bé la u. 6.
 Tel./fax:  267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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 sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se -
géd esz közt gyár tók, illetve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2005. évi éves elõ fi ze té si díj: 19 044 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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 sze rû alá írás
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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.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2005. évi éves elõ fi ze té si díj: 89 148 Ft. Egy pél dány ára: 184 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

05.1792 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szóló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2005. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).
Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az
elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, illetve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si
meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny bolt ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los
 Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 89 148 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 13 248 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 20 424 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 4 968 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 17 112 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 416 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 22 908 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 19 044 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 23 736 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 036 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 16 560 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 21 528 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 5 796 Ft/év
If jú sá gi és Sport Ér te sí tõ 4 416 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 14 352 Ft/év
In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 19 872 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 13 524 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 94 700 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 22 080 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 17 112 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 17 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 13 800 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 19 872 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 27 600 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 11 868 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 14 076 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 10 488 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 5 796 Ft/év
Ma gyar Köz igaz ga tás 8 556 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Hír le ve le 4 416 Ft/év

Élet és Tu do mány 9 936 Ft/év
L'u do vé no viny 2 484 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 140 Ft/év
Ter mé sze t Vi lá ga 5 520 Ft/év
Va ló ság 6 624 Ft/év

Ki bõ ví tett Cég köz löny CD
2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni kus Cég köz löny olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ
fel hasz ná ló ink je len tõs há nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek te kint és igé nyel.
A to vább ra is he ti rend sze res ség gel meg je le nõ le mez a Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós adat bá zi sán kí vül ez után a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ cí mû hi va ta los la pok in for má ci ó it is tar tal maz ni fog ja.
A ki bõ ví tett CD 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 25%-os áfá val 111 900 Ft, fél év re 55 950 Ft.

A 32 éves ha gyo má nya it vi szi to vább 2005 ja nu ár já tól a Jogta ná csa dó.

Az új név és for má tum ol va só ink igé nyei alap ján ki bõ ví tett tar tal mat, új ro va to kat és na gyobb ol dal ter je del met is ta kar.
Szer zõ ink ez után is olyan el is mert szak em be rek lesz nek, akik el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ben egy aránt jár ta sak, a té ma vá lasz tás ban pe dig to -
vább ra is sze m elõtt tart juk ol va só ink kí ván sá ga it.

Az új Jog ta ná csa dó 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A HIVATALOS CD JOGTÁR ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2005. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát ne m tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 120 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 150 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 186 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 249 600 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 436 800 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7200 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2005-ös év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ha tá lyos jog sza bá lyok on li ne el éré se: a na pon ta fris sí tett adat bá zis az in ter ne ten ke resz tül ér he tõ el a www.mhk.hu cí men. To váb bi in for má ció
kér he tõ a 06 (80) 200-723-as zöld szá mon.


