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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
22/2006. (II. 3.) Korm.

rendelete

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami
kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes
szabályairól  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet

és a lakáscélú állami támogatásokról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1999. évi CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és
2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör -
vény 109.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban, a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény 121.  §-ának e) és f) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fi a ta lok la kás köl csö né hez kap cso ló dó ál la mi ke zes -
ség vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let] 6.  §-a he lyé be – a 19.  §
(2) be kez dé sé nek meg fele lõen – a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6.  § (1) A hi tel fel ve võ az ál la mi ke zes ség vál la lás után
a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra ke zes ség vál la lá si dí jat kö -
te les fi zet ni, amit ké ré sé re a hi tel in té zet meg hi te lez. A ga -
ran tált hi tel rész fo lyó sí tott há nya dá ra szá mí tott ke zes ség -
vál la lá si díj össze gét a hi tel in té zet – a ga ran tált hi tel rész
fo lyó sí tá si nap ját kö ve tõ hó nap 5. nap já ig – át utal ja a köz -
pon ti költ ség ve tés ré szé re a Ma gyar Ál lam kincs tár nál
 vezetett 10032000-01034004 Kü lön le ges be vé te lek szám -
lá ra.

(2) Amennyi ben a hi tel fel ve võ nem kéri a ke zes ség vál -
la lá si díj meg hi te le zé sét, egy összeg ben meg fi zet he ti a díj
össze gét a hi tel in té zet ré szé re. A hi tel in té zet e hi te lek ese -
té ben is az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
utal ja át a ke zes ség vál la lá si díj össze gét a köz pon ti költ -
ség ve tés ré szé re.

(3) A díj mér té ke a ga ran tált hi tel rész – ke zes ség vál la lá -
si díj nél kül szá mí tott – össze gé nek 2%-a.

(4) De vi za ala pú hi tel nél a fo rint ban fi ze ten dõ dí jat

a) fo rint ban fo lyó sí tott köl csön ese tén a ga ran tált hi tel -
rész fo rint össze ge alap ján,

b) a köl csön de vi za ne mé ben fo lyó sí tott köl csön ese tén
a ga ran tált hi tel rész fo lyó sí tá si hó nap já nak utol só mun ka -
nap ján ér vé nyes, a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett
hi va ta los de vi za ár fo lyam alap ján
kell meg ál la pí ta ni.

(5) A ke zes ség vál la lá si díj hi tel in té zet ál tal tör té nõ
meg hi te le zé se ese tén a díj össze ge nö ve li az ál la mi ke zes -
ség vál la lás sal biz to sí tott ga ran tált hi tel rész össze gét, il let -
ve mér té két.”

2.  §

A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e ren de let ben fog lalt fel té te lek alap ján ál la mi
tá mo ga tás ve he tõ igény be a köz pon ti költ ség ve tés bõl a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ la kás épí té sé re, vá sár -
lá sá ra, bõ ví té sé re, kor sze rû sí té sé re, a la kó épü le tek kö zös
hasz ná la tú ré sze i nek fel újí tá sá ra, va la mint a tár su la ti úton
meg va ló su ló köz cé lú ví zi köz mû be ru há zá sok ra. Ál la mi
tá mo ga tást ve het nek igény be to váb bá a te le pü lé si ön kor -
mány za tok bér la kás-ál lo má nyuk nö ve lé sé re, nyug dí jas -
ház vagy idõ sek ott ho na lé te sí té sé re, la kó épü le tek ener -
gia ta ka ré kos kor sze rû sí té sé re, fel újí tá sá ra, vá ros re ha bi li -
tá ció ke re té ben la kó épü let töm bök kor sze rû sí té sé re, fel újí -
tá sá ra, lak bér tá mo gat ás ra, me gyei ön kor mány za tok idõ -
sek ott ho na, az egy há zak nyug dí jas há zak vagy idõ sek ott -
ho na lé te sí té sé re, va la mint a lak ha tást szol gá ló egy há zi in -
gat la nok kor sze rû sí té sé re és fel újí tá sá ra. Nem mi nõ sül új
la kás fel épí té sé nek vagy bõ ví té sé nek meg lé võ épü let, épü -
let rész vagy épít mény át ala kí tá sa. A La kó épü le tek és kör -
nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa prog ra mon be lül a 28.  § 
b) 1. és 2. pont já ra, va la mint a c) pont ra vo nat ko zó an köz -
vet le nül is nyújt hat nak be pá lyá za tot a la kás szö vet ke ze tek
és a tár sas há zak is.”

3.  §

(1) Az R. 5.  § (2) be kez dé sé nek cb) és d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ked vez mény a kö vet ke zõ cé lok ra nyújt ha tó:]
„cb) két vagy több gyer me ket el tar tó épít te tõ ese té ben,

ide ért ve az új la kás épí té sé nek nem mi nõ sü lõ te tõ tér-be -
épí tést és eme let rá épí tést is,

d) a há rom vagy több gyer me ket el tar tók vagy együtt
köl tö zõ el tar tott gyer me ke ik több mint két éve már tu laj do -
ná ban lévõ la kás ér té ke sí té se, és he lyet te na gyobb hasz nos
alap te rü le tû és leg alább egy la kó szo bá val több szo ba szá mú,
to váb bá leg alább kom for tos la kás vá sár lá sa ese tén, ez utób bi 
la kó in gat lan meg vá sár lá sá hoz, ha az ér té ke sí tett la kás az el -
tar tók nak és együtt köl tö zõ el tar tott gyer me ke ik nek együt te -
sen leg alább 50%-os ará nyú tu laj do ná ban állt, to váb bá, ha
az ér té ke sí tett la kás el adá si árá nak az azt ter he lõ, vissza fi ze -
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tett ön kor mány za ti, il le tõ leg mun kál ta tói tá mo ga tás sal, va la -
mint la kás cé lú hi tel in té ze ti köl csön nel csök ken tett össze gét
a vá sár lás ra for dít ják. A ked vez mény igény be vé te lé vel meg -
vá sá rolt la kó in gat lan ban az el tar tók és együtt köl tö zõ el tar -
tott gyer me ke ik tu laj do ni há nya da nem le het ke ve sebb, mint
az ér té ke sí tett la kás ban volt.”

(2) Az R. 5.  § (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A köl csön szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já ban ha tály -
ban volt jog sza bály ren del ke zé se i nek meg fe le lõ adóst az ott
meg ha tá ro zott mér té kû ked vez mény a köl csön szer zõ dés
meg kö té sét köve tõen szü le tett gyer me kek után is meg il le ti,
szá mí tás ba véve a szü le tés idõ pont já ban meg lé võ (1) be kez -
dés sze rin ti gyer me ke i ket, sze mé lyi és egyéb – a köl csön -
szer zõ dés meg kö té se kor ha tály ban volt ren de let sze rin ti –
fel té te le ket.”

4.  §

Az R. 7.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fel so rolt sze mé lye ket a ked vez -
mény re jo go sult ság szem pont já ból csak ak kor sza bad
figye lembe ven ni, ha]

„b) havi rend sze res ke re se tük, jö ve del mük – a gyer mek
jö ve del mét és egyéb ál la mi tá mo ga tá sát ki vé ve – a szer zõ -
dés kö tés idõ pont já ban ha tá lyos kü lön jog sza bály ban meg -
ál la pí tott öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gét
nem ha lad ja meg, to váb bá”

5.  §

Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li tár sa -
ság vagy egyé ni vál lal ko zó, ma gán sze mély ré szé re való
ér té ke sí tés cél já ra la kást épít tet, vagy bér be adás cél já ra la -
kást épít tet, és szer zõ dés ben vál lal ja, hogy a la kást vagy
ér té ke sí ti vagy leg alább 20 évig bér be adja, il le tõ leg a bér -
be adás ra vál lalt idõ szak alatt ér té ke sí ti, úgy az e cél ra fel -
vett hi tel in té ze ti köl csön ka ma ta i nak meg fi ze té sé hez az
ál lam tá mo ga tást nyújt, amennyi ben a la kás te le kár nél kül
szá mí tott és a szer zõ dés ben vál lalt – áfát is tar tal ma zó – el -
adá si ára, bér be adás ese tén az épí té si költ sé ge a 30 mil lió
fo rin tot nem ha lad ja meg. Az épít te tõ az ál la mi tá mo ga tás
igény be vé te lé re nem jo go sult, amennyi ben az épí tést a
„Si ke res Ma gyar or szá gért” Vál lal ko zás fej lesz té si Hi tel -
prog ram, il let ve a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Bér la kás
 Hitelprogram ke re té ben fel vett köl csön bõl va ló sít ja meg.”

6.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fel újí tá si alap kép zés (2) be kez dés ben elõ írt mér -
té kû tel je sí té se és hi tel in té zet nél el he lye zé se ese tén a la -
kás szö vet ke ze ti tu laj do nú és a tár sas ház la kó épü le tek kö -
zös tu laj do nú ré sze i nek kor sze rû sí té sé hez, fel újí tá sá hoz,
hi tel in té zet tõl fel vett köl csö nök tör lesz té sé nek meg fi ze té -
sé hez az ál lam tá mo ga tást nyújt. A tá mo ga tás mér té ke a
tör lesz tés elsõ 5 évé ben a ka mat 70%-a, a má so dik 5 évé -
ben a ka mat 35%-a. E tá mo ga tás nem ve he tõ igény be a
„Si ke res Ma gyar or szá gért” Pa nel Plusz Hi tel prog ram ke -
re té ben nyúj tott köl csön tör lesz té sé hez.”

7.  §

Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki
és az ere de ti (3)–(8) be kez dés szá mo zá sa (4)–(9) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) Ha tó sá gi ár ve ré sen vá sá rolt hasz ná lat ba vé te li en -
ge déllyel ren del ke zõ, vagy nem ren del ke zõ la kás ese tén a
vé tel árat is tar tal ma zó ár ve ré si jegy zõ könyv sze rin ti vé tel -
ár ral a szám la be nyúj tá si kö te le zett ség csök kent he tõ.”

8.  §

Az R. 20.  §-ának (8) be kez dé se egy új d) pont tal egé szül 
ki:

[Ha]
„d) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg szer zé se elõtt az

épít te tõ e ren de let sze rint tá mo ga tott már igény be vett köl -
csönt vissza fi ze ti”
[a tá mo ga tá so kat az azok nyúj tá sá ról kö tött szer zõ dés alap -
ján a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja vissza von ja, és az igény be ve võ a
már fo lyó sí tott tá mo ga tá so kat az igény be vé tel nap já tól ese -
dé kes a Ptk. 232.  §-a sze rint szá mí tott ka ma tok kal együtt kö -
te les a tá mo ga tás nyúj tó ja ré szé re vissza fi zet ni.]

9.  §

(1) Az R. 24.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(12) A tá mo ga tott sze mély ka mat tá mo ga tás ra csak le
nem járt tõ ke tar to zá sa után jo go sult. Le járt tõ ke tar to zás nak a 
köl csön szer zõ dés fel mon dá sa  miatt ese dé kes sé vált tõ ke tar -
to zás, va la mint az a tõ ke tar to zás mi nõ sül, amely nek fi ze té si
(tör lesz té si) ké se del me a 30 na pot meg ha lad ja.”

(2) Az R. 24.  §-a a kö vet ke zõ (16) be kez dés sel egé szül ki:
„(16) E ren de let sze rint tá mo ga tott köl csö nök ka mat tá -

mo ga tá sá nak szá mí tá sá nál az osz tó szám 365 nap.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 25/B.  §-sal egé szül ki:
„25/B.  § A hi tel in té zet az e ren de let sze rin ti köz vet len

tá mo ga tá sok nyúj tá sát nem ta gad hat ja meg, ha a tá mo ga -
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tott sze mély a sze mé lyi és egyéb fel té te lek nek meg fe lel, és 
a la kás cél ját köl csön igény be vé te le nél kül – a hi tel in té zet
szá má ra bi zo nyít ha tó an – meg tud ja va ló sí ta ni. Amennyi -
ben la kás cél ját köl csön igény be vé te lé vel tud ja csak meg -
va ló sí ta ni az igény lõ, úgy a köz vet len tá mo ga tá sok csak
ab ban az eset ben igé nyel he tõk, ha a hi tel in té zet az igé nyelt 
köl csön fel vé te lé hez hi tel ké pes nek mi nõ sí ti.”

11.  §

Az R. 28.  §-ának elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„A pa nel, a blokk, az alag út zsa lu, az ön tött, a vas be ton
vá zas és az egyéb elõ re gyár tott tech no ló gia fel hasz ná lá sá -
val épült la kó épü let ener gia ta ka ré kos kor sze rû sí té sé re,
fel újí tá sá ra az Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány zat ból a
kö vet ke zõ cé lok ra nyújt ha tó tá mo ga tás:”

12.  §

Az R. 29/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29/A.  § Az Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány za tá nak

ter hé re nyújt ha tó tá mo ga tás egyéb tech no ló gi á val épült
 lakóépületek ener gia ta ka ré kos kor sze rû sí té sé re, il let ve
fel újí tá sá ra is.”

13.  §

Az R. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 28. és 30.  §-ok sze rin ti prog ra mok ban tá mo ga tás
ki zá ró lag olyan ön kor mány zat ré szé re nyújt ha tó, amely tá -
mo ga tást nyújt az érin tett la kó épü let tömb ben el he lyez ke -
dõ la ká sok tu laj do no sa i nak. Tár sas ház és la kás szö vet ke -
zet az 1.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint kap hat tá mo ga -
tást.”

14.  §

Az R. 32/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány za tá ból vissza 
nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó a leg alább 8 la kás sal
ren del ke zõ la kó épü le tek ben lévõ ter mo for ké mé nyek fel -
újí tá sá hoz. Tá mo ga tás csak a la ká sok hoz tar to zó ké mény -
sza ka szok fel újí tá sá hoz nyújt ha tó. Az egyéb nem la kás cé -
lú he lyi sé gek re jutó ké mény sza ka szok fel újí tá si költ sé ge i -
hez az ál la mi tá mo ga tás nem ve he tõ igény be.”

15.  §

Az R. 32/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam a lak bér meg fi ze té sé hez vissza nem té rí -
ten dõ köz pon ti lak bér tá mo gat ást nyújt, az ön kor mány zat
ál tal fel vett hi tel fel hasz ná lá sá val a tu laj do ná ba ke rült bér -
la kás ban, to váb bá a nem ön kor mány za ti vagy nem ál la mi
tu laj don ban lévõ bér la kás ban lakó, a 2.  § (2), (3) be kez dé -
se sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ, jö ve del mi hely ze tük
alap ján rá szo ru ló, gyer me ket ne ve lõ sze mé lyek ré szé re – a 
bér la kás fek vé se szem pont já ból ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány zat út ján – az e §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze -
rint.”

16.  §

Az R. 33.  §-ának (1) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 26.  §-ban, a 28.  §-ban, a 30.  §-ban, a 32/A.  §-ban, 
a 32/B.  §-ban, a 32/C.  §-ban, va la mint a 32/D. §-ban meg -
ha tá ro zott elõ irány za to kat (a továb biak ban: Elõ irány zat) a
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 ter ke ze li.”

17.  §

Az R. 38.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ön kor mány zat, az egy ház, il le tõ leg a tár sas ház
és a la kás szö vet ke zet kö te les a tá mo ga tás sal meg va ló su ló
épü let tel, la kás sal kap cso la tos be vé te le ket és ki adá so kat
tá mo ga tá si jog cí men ként el kü lö ní tett szám lán nyil ván tar -
ta ni, és er rõl a 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 a tá mo ga tá si szer zõ dés sze -
rint tá jé koz tat ni.”

18.  §

Az R. 43.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ön kor mány zat, az egy ház, a tár sas ház, la kás szö -
vet ke zet kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát el len õr zés cél -
já ból el kü lö ní tet ten nyil ván tar ta ni.”

19.  §

(1) Ez a ren de let  – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de -
let je len le gi 6.  §-a, mely nek ren del ke zé se it 2006. ja nu ár
1-je és e ren de let hatályba lépése kö zött be nyúj tott hi tel ké -
rel mek ese té ben sem kell al kal maz ni, és a már be fi ze tett
ke zes ség vál la lá si dí jat vissza kell fi zet ni.
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(2) A 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let – e ren de let
1.  §-ával meg ál la pí tott – 6.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha -
tály ba az zal, hogy az ab ban fog lalt ren del ke zé se ket a
hatályba lépést köve tõen be nyúj tott hi tel ké rel mek ese té -
ben kell al kal maz ni.

(3) Az R. – e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott – 1.  §
(1) be kez dé sét, az e ren de let 13.  §-ával meg ál la pí tott 32.  §
(1) be kez dé sét, az e ren de let 17.  §-ával meg ál la pí tott 38.  §
(4) be kez dé sét és az e ren de let 18.  §-ával meg ál la pí tott
43.  § (2) be kez dé sét a ha tály ba lé pést köve tõen el bí rált pá -
lyá za tok alap ján igény be vett tá mo ga tá sok ra kell al kal -
maz ni.

(4) Az R. – e ren de let 3.  § (1) be kez dé sé vel meg -
állapított – 5.  § (2) be kez dés cb) pont já ban, az e ren -
delet 5.  §-ával meg ál la pí tott 15.  § (1) be kez dé sé ben, az
e ren de let 6.  §-ával meg ál la pí tott 16.  § (1) be kez dé sé ben,
az e ren de let 8.  §-ával meg ál la pí tott 20.  § (8) be kez dés
d) pont já ban, az e ren de let 10.  §-ával meg ál la pí tott
25/B.  §-ában, va la mint az e ren de let 15.  §-ával meg ál la pí -
tott 32/D.  § (1) és (9) be kez dé sé ben fog lal ta kat a ha tály ba -
lé pést köve tõen be nyúj tott ké rel mek ese té ben kell al kal -
maz ni.

(5) Az R. – e ren de let 4.  §-ával meg ál la pí tott – 7.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont já nak, az e ren de let 7.  §-ával
meg ál la pí tott 19.  § (3) be kez dé sé nek, az e ren de let
9.  §-ával meg ál la pí tott 24.  § (12) és (16) be kez dé sé nek, az
e ren de let 11.  §-ával meg ál la pí tott 28.  § elsõ mon da tá nak,
az e ren de let 12.  §-ával meg ál la pí tott 29/A.  §-ának és az
e ren de let 14.  §-ával meg ál la pí tott 32/C.  § (1) be kez dé sé -
nek 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
23/2006. (II. 3.) Korm.

rendelete

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
egyes nyomástartó berendezések hatósági

felügyeletérõl

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 50/A.  §
(1) be kez dés j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó lé te sít mé -

nyek be te le pí tett, ott üze mel te tett, va la mint a csepp fo lyós
pro pán-bu tán gá zo kat és ele gye i ket tar tal ma zó azon nyo -
más tar tó be ren de zé sek re és egy sze rû nyo más tar tó edé -
nyek re, ame lyek ben a leg na gyobb meg en ged he tõ nyo más
(PS) a 0,5 bar ér té ket meg ha lad ja, to váb bá

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott nyo más tar tó be ren de -
zé sek, rend sze rek és egy sze rû nyo más tar tó edé nyek tu laj -
do no sa i ra, il let ve az eze ket üze mel te tõ ter mé sze tes sze mé -
lyek re, jogi sze mé lyek re és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa sá gok ra.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki:
a) a nyo más tar tó be ren de zé sek és rend sze rek biz ton sá -

gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá ról  szóló
9/2001. (IV. 5.) GM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §
(2) be kez dé sé ben fel so rol tak ra, ki vé ve az R. 2.  § (2) bek.
c) pont já ban fog lalt, az R. IV. fe je ze té ben tár gyalt egy sze -
rû nyo más tar tó edé nye ket, ame lyek re e ren de let ha tá lya
ki ter jed,

b) a szál lít ha tó nyo más tar tó be ren de zé sek biz ton sá gi
kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá ról  szóló
8/2003. (II. 19.) GKM ren de let sze rin ti szál lít ha tó nyo -
más tar tó be ren de zé sek re,

c) a mély fú rás, a kõ olaj- és föld gáz ter me lés, a kõ olaj-,
föld gáz-elõ ké szí tés és el sõd le ges fel dol go zás lé te sít mé -
nye i nek ré szét ké pe zõ csõ ve ze té kek re és sze rel vé nyek re,

d) a föld alat ti gáz tá ro lás fel szí ni lé te sít mé nye i nek, va -
la mint a kõ olaj-, kõ olaj ter mék- és gáz szál lí tó ve ze té kek
ál lo má sa i nak ré szét ké pe zõ csõ ve ze té kek re és sze rel vé -
nyek re,

e) a la bo ra tó ri um ban ki zá ró lag tu do má nyos ku ta tás, kí -
sér let, mi nõ ség-el len õr zés cél já ra szol gá ló be ren de zés re,

f) arra a nyo más tar tó edény re – töl tet re és nyo más ra
való te kin tet nél kül –, mely nek tel jes ûr tar tal ma 25,0 li ter -
nél nem na gyobb,

g) a leg fel jebb 10,0 bar túl nyo má son üze me lõ, fo lya -
dék kal tel je sen fel töl tött nyo más tar tó edény re, amennyi -
ben a töl te te az R. 17.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti
2. cso port ba tar to zik,

h) a víz el lá tó vagy me leg víz el lá tó be ren de zés leg fel -
jebb 10,0 bar túl nyo má son és leg fel jebb 115 °C-on mû kö -
dõ edé nyé re,

i) az erõ át vi te li hid ra u li kus be ren de zés ön ál ló nyo más -
tar tó edényt nem ké pe zõ ré szé re,

j) a du gattyús, for gó du gattyús, kör for gó gép és kü lön -
ál ló edényt nem ké pe zõ tar to zé ká ra (pl. iszap szi vattyú lég -
üst je, – ki vé ve a komp resszo rok ki egyen lí tõ tar tá lya – a ki -
tö rés gát lót mû köd te tõ nyo más fo ko zó nyo más ki egyen lí tõ
tar tá lya),

2006/12. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 821



k) az elekt ro mos kap cso ló és sza ka szo ló azon nyo más -
tar tó edé nyé re, amely nagy fe szült sé gû vil la mos rend szer -
rel kö zös zárt tér ben van fel sze rel ve,

l) a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott ka zán ra,
m) a vas úti és a köz úti tar tály ko csi ra,
n) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 3.  § 

5. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tó ve ze ték re, ki vé ve a
pro pán-bu tán gáz el osz tó ve ze ték meg táp lá lá sát biz to sí tó
tar tályt.

(3) A nyo más tar tó be ren de zé sek mû sza ki és biz ton sá gi
kö ve tel mé nye i re kü lön jog sza bá lyok, sza bály za tok elõ -
írásai vo nat koz nak.

2.  §

A ha tó sá gi fel ügye le tet elsõ fo kon a te rü le ti leg ille té kes
Bá nya ka pi tány ság (bá nya ka pi tány ság), má sod fo kon a
Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (a továb biak ban együtt: bá -
nya fel ügye let) lát ja el.

Fogalmak

3.  §

Az R. fo ga lom meg ha tá ro zá sa in túl me nõ en e ren de let
al kal ma zá sá ban:

1. Bel sõ el len õr zés: a be ren de zés bel sõ szer ke ze ti ál la -
po tá nak ál ta lá ban szem re vé te le zé ses át vizs gá lá sa a be ren -
de zés üze men kí vü li, kör nye ze ti hõ mér sék le tû, tisz ta és
nyi tott ál la po tá ban.

2. Biz ton sá gi ér té ke lés (ká ro so dás elem zés): a nyo más -
tar tó be ren de zés üze mel te té se so rán vár ha tó ká ro so dá sá -
nak meg ha tá ro zá sa, figye lembe véve a nyo más nak, a hõ -
mér sék let nek, a töl tet nek, a kör nye zet nek, a me cha ni kai
igény be vé tel nek és az üze mel te tés kö rül mé nye i nek az
adott be ren de zés re (be le ért ve min den sze rel vé nyét, tar to -
zé kát, ré szegy sé gét) gya ko rolt ha tá sát.

3. Biz ton sá gi tá vol ság: az a tá vol ság, amely a kör nye -
zet eset le ge sen ká ros ha tá sa i val szem ben a nyo más tar tó
be ren de zés vé del mét szol gál ja.

4. Cik lus idõ: a nyo más tar tó be ren de zés két egy mást
kö ve tõ idõ sza kos el len õr zé se, vizs gá la ta kö zöt ti, év ben
vagy hó nap ban meg adott idõ tar tam.

5. El len õr zõ (vizs gá ló) szer ve zet: a Ma gyar Bá nyá sza ti
Hi va tal nál (MBH) nyil ván tar tás ba vett olyan üze mel te tõi
vagy üze mel te tõ tõl füg get len szer ve zet, amely meg fe lel e
ren de let 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.

1 A nyo más tar tó és töl tõ lé te sít mé nyek mû sza ki-biz ton sá gi ha tó sá gi fel -
ügye le té rõl  szóló 63/2004. (IV. 24.) GKM ren de let.

6. Fel ügye le ti sze mély: a nyo más tar tó be ren de zé sek kel 
kap cso la tos üze mel te tõi fel ada tok vég re haj tá sá ért fe le lõs,
il let ve ez zel meg bí zott sze mély, aki meg fe lel e ren de let
4.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

7. Fo gyasz tó: az a ma gán sze mély, jogi sze mély, ille tõ -
leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki
(amely) a meg töl tött nyo más tar tó be ren de zés töl te tét hasz -
nál ja.

8. Gép könyv, gyár tó mû vi do ku men tá ció: a nyo más tar -
tó be ren de zés jel lem zõ ada ta it rend sze re zet ten tar tal ma zó
do ku men tum.

9. Hasz ná lat ba vé te li en ge dély: a nyo más tar tó be ren de -
zés vagy rend szer üzem be he lye zé si el já rá sá nak meg kez dé -
sé hez szük sé ges en ge dély, ame lyet a bá nya fel ügye let ak kor
ad ki, ha a lé te sít mény el he lye zé se és fel sze relt sé ge a lé te sí -
té si en ge dély nek, az ah hoz tar to zó terv do ku men tá ci ó nak, to -
váb bá az eset leg en ge dé lye zett el té rés nek meg fele lõen ke -
rült el he lye zés re, va la mint a fel ál lí tott be ren de zés a lé te sí té si 
en ge dély ben meg je lölt ren del te té sé nek meg fe le lõ és biz ton -
sá gos hasz ná lat ra al kal mas ál la pot ban van.

10. Idõ sza kos fe lül vizs gá lat: a rend szer rõl le vá lasz tott
és meg bon tott nyo más tar tó be ren de zés vizs gá la ti terv nek
meg fe le lõ bel sõ és kül sõ vizs gá la ta, nyo más pró bá ja.

11. Ja ví tás: az olyan mû ve le tek összes sé ge, ame lye ket
meg hi bá so dást köve tõen vé gez nek azért, hogy a be ren de -
zés mû sza ki-biz ton sá gi ál la po ta az ere de ti vagy az elõ írt
le gyen.

12. Kar ban tar tás: a be ren de zés ere de ti jel lem zõk sze rin -
ti meg fe le lõ sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben fo lya ma to san,
elõ re meg ha tá ro zott idõ kö zön ként vég zett te vé keny ség.

13. Ka te gó ria: a ve szé lyes ség jel lem zé sé re szol gá ló
szám ér ték, amely a nyo más tar tó be ren de zés nek a leg na -
gyobb meg en ged he tõ nyo má sa (PS) és tér fo ga tá nak (V)
szor za ta ként nyer he tõ, amely az R. 7. szá mú mel lék le te
sze rin ti be so ro lá si szint meg ha tá ro zá sá ra hasz nál ha tó.

14. Ke ze lés: a ke ze lé si uta sí tás ban fog lalt te vé keny sé -
gek vég re haj tá sa, a nyo más tar tó be ren de zés üzem be he -
lye zé se, üze men kí vül he lye zé se, to váb bá üze mel te té se
so rán a tech no ló gi ai fo lya mat adott jel lem zõ i nek adott ér -
té kek kö zött tar tá sa ér de ké ben vég re haj tott rend sze res te -
vé keny ség, amely ma gá ban fog lal ja a biz ton sá gi sze rel vé -
nyek el len õr zé sét is.

15. Kül sõ el len õr zés: a be ren de zés kí vül rõl hoz zá fér -
he tõ ré sze i re, tar to zé ka i ra és biz ton sá gi sze rel vé nye i re is
ki ter je dõ, ál ta lá ban szem re vé te le zé sen és mû kö dé si pró bá -
kon ala pu ló, üze me lés köz ben vég re haj tott vizs gá lat.

16. Mû sza ki tö mör ség: mû sza ki lag tö mör a be ren de zés
(be ren de zés rész), ha az erre al kal mas esz köz zel (pl. hab -
kép zõ anyag gal, szi vár gás vizs gá ló val vagy mé rõ ké szü lék -
kel) vég zett tö mör ség pró ba vagy tö mör ség-fe lül vizs gá lat,
ille tõ leg el len õr zés so rán tö mí tet len ség nem mu tat ha tó ki.
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17. Szak ér tõ: a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott2, az 
adott szak te rü let re vo nat ko zó szak ér tõi jo go sult ság gal
ren del ke zõ sze mély.

18. Szi lárd sá gi (hid ra u li kus) nyo más pró ba: ál ta lá ban
víz zel vagy in do kolt eset ben gáz zal az R.-ben meg ha tá ro -
zott nyo más ér té ken vég re haj tott vizs gá lat. Idõ tar ta ma elsõ 
al ka lom mal leg fel jebb 30 perc, a ké sõb bi ek ben leg fel jebb
5–10 perc. A nyo más pró ba in do kolt eset ben egyéb, egyen -
ér té kû vizs gá lat tal he lyet te sít he tõ.

19. Tö mör sé gi nyo más pró ba: az üze mi töl tet nél ki sebb 
bel sõ súr ló dá sú kö zeg gel a ma xi má lis üze mi nyo más ér té -
kén vég re haj tott vizs gá lat (nyo más pró ba), amely nek cél ja
a ma xi má lis üze mi nyo má son való tö mör ség iga zo lá sa.
Idõ tar ta ma leg alább a tö mör ség el len õr zé sé nek idõ tar ta -
ma, amely so rán a rend szer vé del mét szol gá ló túl nyo -
más-ha tá ro ló be ál lí tá si nyo más ér té ke nem ke rül a tö mör -
sé gi nyo más pró ba nyo más ér té ke alá.

20. Tö mör sé gi vizs gá lat: az üze mi nyo má son vég re haj -
tott tö mör sé gi el len õr zés, amely nek cél ja an nak ki mu ta tá -
sa, hogy a be ren de zés az adott nyo má son tö mör.

21. Tu laj do nos: az a sze mély vagy szer ve zet, aki
(amely) ki zá ró la gos jog gal ren del ke zik a nyo más tar tó be -
ren de zés fö lött, az ki zá ró lag a sa ját ja.

22. Üze mel te tõ (üzem ben tar tó): az a sze mély vagy szer -
ve zet, aki (amely) nyo más tar tó be ren de zést üze mel tet és
az üze mel te tés so rán biz to sít ja a ren del te tés sze rin ti hasz -
ná la tot, az elõ írt ál la pot fenn tar tá sát.

23. Üze mel te tõi vizs gá ló szer ve zet: a bá nya fel ügye let
ha tás kö ré be tar to zó nyo más tar tó be ren de zé sek idõ sza kos
vizs gá la tá ra az üze mel te tõ ál tal lét re ho zott, az MBH-nál
nyil ván tar tás ba vett szer ve zet, amely meg fe lel e ren de let
4. szá mú mel lék le té ben fog lalt fel té te lek nek.

24. Üze men kí vül he lye zés: olyan te vé keny ség, mely nek 
so rán a nyo más tar tó be ren de zést a mû kö dõ tech no ló gi ai
rend szer rõl le vá laszt ják, ki sza ka szol ják, töl te tét le ürí tik és 
a ben ne ural ko dó túl nyo mást meg szün te tik.

25. Ve szély elem zés: az R. 6. szá mú mel lék le té nek „Be -
ve ze tõ meg ál la pí tá sok” 3. pont ja sze rint vég re haj tott
elem zés, amely tar tal maz za a be ren de zés ben meg en ged he -
tõ leg na gyobb túl nyo más ha tá sai ál tal fe nye ge tõ ve szé lyek 
szem elõtt tar tá sá val a ter ve zés re, a gyár tás ra, az üze mel te -
tés re vo nat ko zó mind azon elõ írá so kat, ame lyek tel je sí té se
ese tén az üze mel te tés so rán ter ve zé si, gyár tá si hi á nyos ság -
ból adó dó ve szély fe nye ge té sé vel nem kell szá mol ni. Tar -
tal maz za to váb bá azon ha tá sok fel so ro lá sát, ame lyek az
üze mel te tés so rán va la mely jel lem zõ vál to zá sa (pl. adott
ér ték túl lé pé se)  miatt lép nek fel és ve szély ki ala ku lá sá val
fe nye get het nek.

2 Az ipa ri szak te rü le tek kö ré be tar to zó, to váb bá egyes épü let nek nem mi -
nõ sü lõ épít mé nyek re (sa já tos épít mény faj ták ra) vo nat ko zó ön ál ló mû sza ki
szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 39/1999. (VII. 6.) GM
ren de let.

26. Ve szé lyes sé gi osz tály: a nyo más tar tó be ren de zés
nyo má sá nak és tér fo ga tá nak szor za ta alap ján meg ál la pí -
tott, a be ren de zés ve szé lyes sé gét jel lem zõ, e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rin ti be so ro lás.

27. Vé dõ öve zet (vé dõ tá vol ság): a nyo más tar tó be ren de -
zés meg hi bá so dá sa vagy üzem za va ra ese tén ki ala ku ló ká -
ros ha tá sok csök ken té se cél já ra ki ala kí tott öve zet.

28. Vizs gá la ti terv: a biz ton sá gi ér té ke lés (ká ro so dás
elem zés) alap ján meg ha tá ro zott, a nyo más tar tó be ren de -
zés idõ sza kos el len õr zé se so rán vég re haj tan dó és a cik lu -
son be lül el vég zen dõ vizs gá la tok összes sé ge.

29. Vizs gá ló szak em ber: e ren de let 4.  § sze rin ti szak -
kép zett ség gel és szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ, va la -
mint a vo nat ko zó jog sza bá lyi és biz ton sá gi elõ írásokból a
bá nya fel ügye let vizs ga bi zott sá ga elõtt vizs gát tett, a nyo -
más tar tó be ren de zé sek el len õr zé sé vel, vizs gá la tá val meg -
bí zott sze mély.

Szakmai követelmények

4.  §

(1) Nyo más tar tó be ren de zés vizs gá ló szak em ber vagy
fel ügye le ti sze mély az a sze mély le het, akit az MBH ál tal
ve ze tett nyil ván tar tás ba fel vet tek.

(2) A nyil ván tar tás ba – ké re lem re – az a bün tet len sze -
mély ve he tõ fel, aki az e ren de let ben elõ írt

a) szak irá nyú szak mai ké pe sí tés sel,
b) szak mai gya kor la ti idõ vel

egy ide jû leg ren del ke zik, to váb bá a nyil ván tar tás ba vé te li
igaz ga tá si szol gál ta tá si díjat befizette.

(3) Szak mai ké pe sí tés nek a szak irá nyú fel sõ fo kú, il let -
ve a fel sõ fo kú szak ké pe sí tés (akk re di tált fel sõ fo kú), va la -
mint a szak irá nyú kö zép fo kú szak ké pe sí tés fe lel meg.

(4) Fel sõ fo kú szak ké pe sí tés nek mi nõ sül a mû sza ki fel -
sõ ok ta tás ban egye te men, il let ve fõ is ko lán szer zett dip lo -
ma és az (akk re di tált fel sõ fo kú) Or szá gos Kép zé si Jegy zék 
55-ös szá mú szak ké pe sí té si szint nek meg fe le lõ ké pe sí tés
(mér nök asszisz tens).

(5) Kö zép fo kú szak ké pe sí tés nek szak irá nyú tech ni ku si
ok le vél, vagy a tech ni kus kép zés szü ne tel te té sé nek idõ sza -
ká ban a szak kö zép is ko lai érett sé gi bi zo nyít vánnyal szer -
zett szak ké pe sí tés, il let ve a vo nat ko zó Or szá gos Kép zé si
Jegy zék 51–54-es szá mú szak ké pe sí té si szint nek meg fe le -
lõ ké pe sí tés mi nõ sül.

(6) E ren de let al kal ma zá sá ban szak irá nyú fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés nek mi nõ sül az ok le ve les bá nya mér nö ki
gáz- vagy olaj ipa ri, bá nya gé pész szak, ok le ve les gáz- vagy 
olaj ipa ri szak mér nö ki, ok le ve les gé pész mér nö ki és gé pész 
üzem mér nö ki, ok le ve les vegy ipa ri gé pész mér nö ki és
vegy ipa ri gé pész üzem mér nö ki szak ké pe sí tés.
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(7) E ren de let al kal ma zá sá ban szak irá nyú kö zép fo kú
szak ké pe sí tés nek mi nõ sül a gé pész tech ni ku si, a gáz- és
olaj ipa ri tech ni ku si ké pe sí tés és a tech ni kus kép zés szü ne -
tel te té sé nek idõ sza ká ban az elõb bi szak irány sze rin ti szak -
kö zép is ko lai érett sé gi bi zo nyít vánnyal szer zett szak ké pe -
sí tés.

(8) A gya kor la ti idõ fel sõ fo kú vég zett ség ese tén leg -
alább há rom év, kö zép fo kú vég zett ség ese tén leg alább öt
év. Gya kor la ti idõ nek te kint he tõ a nyo más tar tó be ren de -
zést gyár tó nál, üze mel te tõ nél vagy vizs gá ló nál (el len õr zõ -
nél) el töl tött olyan idõ, me lyet a mun ka vál la ló nyo más tar -
tó be ren de zés vizs gá ló szak em ber vagy fel ügye lõ sze mély
irá nyí tá sa mel lett töl tött el.

(9) A kül föl dön szer zett (3)–(7) be kez dé sek sze rin ti ké pe -
sí tés ho no sí tá sá ról – az ér de kelt ké rel mé re – az MBH be vo -
ná sá val, kü lön jog sza bály3 elõ írása sze rint az Ok ta tá si Mi -
nisz té ri um dönt.

5.  §

(1) A nyil ván tar tás ba való fel vé tel irán ti ké rel met a ké -
rel me zõ nek az MBH-hoz kell be nyúj ta nia.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a szak mai ké pe sí tést iga zo ló ok le vél, bi zo nyít vány

má so la tát,
b) a szak mai gya kor la ti idõt bi zo nyí tó ok ira tok má so la tát,
c) a há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít -

ványt, va la mint
d) az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj be fi ze té sét iga zo ló bi -

zony la tot.

(3) A (2) be kez dés a), b) és c) pont ja sze rin ti má so lat nak 
mi nõ sül a köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat, il let ve az
egy sze rû má so lat, amely re a bá nya fel ügye let – az ere de ti
do ku men tum egy ide jû be mu ta tá sa ese tén – rá jegy zi az
ere de ti vel való egye zés té nyét.

(4) Az MBH a ké rel me zõt a fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
5 év re nyil ván tar tás ba ve szi. Is mé telt ké re lem mel a nyil -
ván tar tás ba vé tel ha tá lya újabb 5 évre meg hosszab bít ha tó,
amennyi ben a ké rel me zõ a (2) be kez dés c) és d) pont já ban
elõ írt mel lék le te ket be ter jesz ti.

(5) A nyil ván tar tás ba fel kell ven ni azt, aki fel vé te lét
kér te és a 4.  §-ban meg ha tá ro zott fel vé te li kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel.

(6) Az MBH azt a sze mélyt, aki bi zo nyít ja, hogy a fel vé te -
li ké re lem be adá sát meg elõ zõ en leg alább há rom éven ke -
resz tül nyo más tar tó be ren de zés vizs gá lói te vé keny sé get
vég zett, 2006. de cem ber 31-ig elõ ter jesz tett ké rel mé re – a
szak irá nyú szak ké pe sí tés meg lé té tõl füg get le nül – a je len
jog sza bály ban elõ írt egyéb fel té te lek meg lé te ese tén a nyo -
más tar tó be ren de zés vizs gá lói nyil ván tar tás ba fel ve szi.

3 A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi
C. tör vény.

6.  §

(1) Tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból, aki nél a nyil ván tar tás -
ba vé tel hez szük sé ges fel té te lek bár me lyi ke utóbb meg -
szûnt. Bár me lyik fel té tel meg szû né sé rõl 8 na pon be lül a
nyil ván tar tás ba fel vett sze mély kö te les az MBH-t ér te sí te ni.

(2) Tö röl ni kell – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül – 
a nyil ván tar tás ból azt, aki

a) el ha lá lo zott,
b) a tör lé sét kér te,
c) nem kér te a jo go sult ság meg újí tá sát,
d) aki vel szem ben a bá nya fel ügye let az egész sé get

vagy köz- és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ ál la pot
 miatt két al ka lom mal sza bály sér té si el já rást foly ta tott le,

e) ha mis ada tot szol gál ta tott,
f) a ha tó sá got egyéb mó don meg té vesz tet te,
g) akit e fog lal ko zás tól el til tot tak.

(3) Akit a (2) be kez dés d) pont já ban ír tak  miatt a nyil -
ván tar tás ból tö röl tek, a tör lés idõ pont já tól szá mí tott 5 éven 
be lül a nyil ván tar tás ba fel ven ni nem sza bad.

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

Általános elõ írások

7.  §

E ren de let ha tá lya alá tar to zó nyo más tar tó be ren de zést
– a 10.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – a bá nya fel -
ügye let en ge dé lyé vel sza bad

a) meg ha tá ro zott he lyen lé te sí te ni (fel ál lí ta ni),
b) hasz ná lat ba ven ni,
c) át ala kí ta ni, ja ví ta ni.

Létesítési (felállítási) engedélyezési eljárás

8.  §

(1) A nyo más tar tó be ren de zés lé te sí té se irán ti ké rel met
a bá nya ka pi tány ság hoz kell be nyúj ta ni. Az en ge délyt a tu -
laj do nos, az üze mel te tõ vagy a meg bí zott juk kér he ti.

(2) A lé te sí té si en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia
kell:

a) a lé te sít mény tu laj do no sá nak meg ne ve zé sét (ne vét),
szék he lyét (cí mét), alá írá sát,

b) a lé te sít mény he lyét, ren del te té sét,
c) a lé te sí té si te vé keny ség gel és a lé te sít mény biz ton sá -

gi öve ze té vel érin tett in gat la nok hely raj zi szá mát, tu laj do -
no sá nak ne vét és cí mét,

d) a lé te sí tést ter ve zõ ne vét, cí mét, ter ve zõi jo go sult sá -
ga meg je lö lé sét,

e) a lé te sí tés el vég zé sé nek ter ve zett idõ tar ta mát,
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f) a lé te sí tés fe le lõs mû sza ki ve ze tõ jé nek a ne vét, cí mét
és ké pe sí té sét,

g) a (3) be kez dés sze rin ti mel lék le tek fel so ro lá sát.

(3) A lé te sí té si en ge dély irán ti ké re lem hez – fi gye lem -
mel az ér de kelt szak ha tó sá gok szá má ra is – meg fe le lõ pél -
dány szám ban mel lé kel ni kell:

a) a lé te sít ményt is mer te tõ en ge dé lye zé si do ku men tá -
ci ót, amely tar tal maz za

aa) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti rajz do ku men tá ci ót és
mû sza ki le írást,

ab) a be ren de zé sek jog sza bály ban elõ írt meg fe le lõ sé gi
ta nú sít vá nya it,

ac) a be ren de zé sek gyár tói ál tal át adott hasz ná la ti út -
mu ta tó kat,

b) a lé te sí té si (épí té si) jo go sult sá got iga zo ló do ku men -
tu mot,

c) az ér de kelt köz mû vek üze mel te tõi nyi lat ko za tát,
d) a ter ve zõ nyi lat ko za tát 1 pél dány ban ar ról, hogy a

ter ve zett mû sza ki meg ol dás meg fe lel a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok nak és ha tó sá gi elõ írá sok nak, össz hang ban van az
élet, az egész ség, a biz ton ság, a kör nye zet, a kul tu rá lis
örök ség és a tu laj don vé del mé nek kö ve tel mé nye i vel; a ter -
ve zés so rán mi lyen mû sza ki irány el ve ket, szab vá nyo kat
al kal ma zott, to váb bá, hogy a ter ve zés re jo go sult ság gal
ren del ke zik,

e) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû el já -
rá si díj be fi ze té sé nek iga zo lá sát.

(4) A lé te sí té si el já rás so rán még nem be nyújt ha tó, a
(3) be kez dés ac) pont ja sze rin ti do ku men tu mo kat a hasz -
ná lat ba vé te li el já rás so rán kell a bá nya ka pi tány ság nak át -
ad ni.

(5) Kül föld rõl be ho zott nyo más tar tó be ren de zés en ge -
dély irán ti ké rel mé hez a (3) be kez dés ben fel so rol ta kon túl
mel lé kel ni kell a gyár tó mû ál tal a be ren de zés rõl szol gál ta -
tott do ku men tá ció, il let ve a bi zony la tok szak mai szem -
pont ból lek to rált ma gyar nyel vû for dí tá sát.

(6) Ha a nyo más tar tó be ren de zés nem az Eu ró pai Unió
(EU) tag ál la má ból szár ma zik, és a vo nat ko zó EU irány elv
sze rin ti meg fe le lõ sé gi je lö lés sel nem ren del ke zik, ak kor a
(3) be kez dés elõ írásain túl a ké re lem hez mel lé kel ni kell az
R. sze rin ti be je len tett szer ve zet ál tal ki adott meg fe le lõ sé gi 
ta nú sít ványt.

(7) A bá nya fel ügye let épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kö ré be
tar to zó sa já tos lé te sít mé nyek nél be épí tés re ke rü lõ nyo -
más tar tó be ren de zé sek ese té ben a lé te sí tés sel kap cso la tos
kö ve tel mé nyek tel je sü lé se a lé te sít mény kü lön jog sza bály
sze rin ti4 lé te sí té si en ge dé lye zé si el já rá sa so rán is el bí rál -
ha tó. Ez eset ben a kü lön jog sza bály sze rin ti lé te sí té si en -
ge dély ké re lem hez mel lé kel ni kell a (2)–(6) be kez dé sek -
ben elõ írt mel lék le te ket is.

4 A bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó sa já tos épít mé nyek re vo nat ko zó 
egyes épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 96/2005. (XI. 4.)
GKM ren de let.

(8) So ro zat ban gyár tott nyo más tar tó be ren de zést tar tal -
ma zó lé te sít mény olyan rész le tes sé gû do ku men tá ció alap -
ján is en ge dé lyez he tõ, amely do ku men tá ció csak a már en -
ge dé lye zett te le pí té si tí pus terv tõl való el té ré se ket tar tal -
maz za és min den eset ben biz to sít ja az azo nos mû sza ki tar -
tal mat, va la mint biz ton sá gi szin tet.

(9) A lé te sí té si en ge dély ben leg fel jebb 180 na pos idõ -
tar tam ra pró ba üzem en ge dé lyez he tõ. Az en ge dély ben ki
kell tér ni a pró ba üzem eset le ges fel té te le i re és a ki ér té ke -
lés tar tal mi kö ve tel mé nye i re. A lé te sí té si en ge dély a jog -
erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 2 évig ér vé nyes.

9.  §

(1) A lé te sí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán
a bá nya fel ügye let meg gyõ zõ dik ar ról, hogy

a) a 8.  §-ban fog lalt mel lék le tek ren del ke zés re áll -
nak-e,

b) a ter ve zett lé te sí té si mun ka és a mû sza ki terv do ku -
men tá ció meg fe lel-e a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt
kö ve tel mé nyek nek,

c) a ter ve zett lé te sít mény el he lye zé se, ren del te té se és
ki ala kí tá sa meg fe lel-e a szak ha tó sá gi elõ írásoknak.

(2) A bá nya fel ügye let az el len õr zött en ge dé lye zé si do -
ku men tá ci ót zá ra dék kal lát ja el.

(3) A bá nya fel ügye let a lé te sí té si en ge délyt az en ge dé -
lye zé si do ku men tá ció és a lé te sí té si kö ve tel mé nyek össze -
ve té se, va la mint a szak ha tó sá gi vé le mé nyek alap ján adja
ki, amely hez mel lé ke li a zá ra dék kal el lá tott en ge dé lye zé si
do ku men tá ció egy pél dá nyát.

(4) A lé te sí té si en ge dély ér vé nyét vesz ti, ha a ki adá sa
alap já ul szol gá ló ada tok ban, kö rül mé nyek ben a biz ton sá -
got érin tõ vál to zá sok kö vet kez tek be, vagy a lé te sí tés az
en ge dély ki adá sá tól szá mí tott két éven be lül nem kez dõ -
dött meg.

(5) Az ügy fél a lé te sí té si en ge délyt és az en ge dé lye zé si
do ku men tá ci ót kö te les a lé te sít mény egész élet tar ta ma
alatt meg õriz ni, hoz zá fér he tõ he lyen tar ta ni, va la mint el -
len õr zés so rán a bá nya fel ügye let ké ré sé re be mu tat ni.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

10.  §

(1) A nyo más tar tó be ren de zést a hasz ná lat ba vé tel en ge -
dé lye zé se cél já ból az 1. szá mú mel lék let sze rin ti mó don
ve szé lyes sé gi osz tály ba kell so rol ni.

(2) A „B” ve szé lyes sé gi osz tály ba so rolt be ren de zé sek -
re a hasz ná lat ba vé te li en ge délyt a bá nya fel ügye let adja ki,
az „A” ve szé lyes sé gi osz tály ba so rolt be ren de zés az üze -
mel te tõ mû sza ki ve ze tõ jé nek írás be li in téz ke dé se alap ján
ve he tõ hasz ná lat ba.
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(3) Amennyi ben a nyo más tar tó be ren de zés va la mely
bá nya fel ügye le ti en ge dély kö te les lé te sít mény ré sze, il let -
ve tar to zé ka, a be ren de zés hasz ná lat ba vé te li el já rá sa a lé -
te sít mény hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé vel együtt, egy el -
já rás ke re té ben is le foly tat ha tó.

(4) A bá nya ka pi tány ság hoz be nyúj tan dó hasz ná lat ba -
vé te li en ge dély ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a lé te sít mény he lyét, hely raj zi szá mát,
b) a lé te sí té si en ge dély szá mát és kel tét az en ge dé lye zõ

meg ne ve zé sé vel,
c) az üze mel te tõ meg ne ve zé sét és cí mét,
d) ha a lé te sí té si terv do ku men tá ció nem tar tal maz ta,

ak kor a nyo más tar tó be ren de zés gyár tó já nak, for gal ma zó -
já nak, meg fe le lõ ség ér té ke lé sét vég zõ jé nek meg ne ve zé -
sét, a lé te sí té si en ge dély szá mát, a be ren de zés gyá ri szá -
mát, te le pí té si he lyét, mû sza ki ada ta it; kü lö nö sen a tér fo -
ga tát, töl te tét, ter ve zé si nyo má sát, hõ mér sék le tét, az
anyag meg vá lasz tás alap já ul szol gá ló hõ mér sék le tet, a leg -
ki sebb üze mi hõ mér sék le tet és a leg na gyobb üzem nyo má -
sát. Több nyo más tar tó be ren de zés bõl álló rend szer ese tén
az elõ zõ e ket ér te lem sze rû en kell figye lembe ven ni,

e) a nyo más tar tó be ren de zé sen (rend sze ren) el vég zett
vizs gá la tok fel so ro lá sát,

f) a nyo más tar tó be ren de zés egye di, il let ve a rend szer
vé del mét el lá tó nyo más ha tá ro ló be épí té si he lyét, kategó -
riáját, valamint mû sza ki jel lem zõ it (tí pus, jel lem zõ tel je -
sít mény té nye zõ, be ál lí tá si – a leg na gyobb üzem nyo más –
nyo más) és az al kal ma zott meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás
sze rint el vég zett ered mé nyes vizs gá la tok fel so ro lá sát, va -
la mint az egyéb biz ton sá gi be ren de zé sek is mer te té sét és
be épí té si he lyü ket.

(5) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem hez mel -
lé kel ni kell:

a) a nyo más tar tó be ren de zé sen (rend sze ren) a biz ton -
sá gi sza bály za tok ban, il let ve a lé te sí té si en ge dély ben elõ -
írt el vég zett vizs gá la tok bi zony la ta it (pl. a ra dio grá fi ai, a
szer ke ze ti vizs gá lat ról, a nyo más pró bák ról, a ge o met ri ai
és a fal vas tag ság mé ré sek rõl ké szült jegy zõ köny ve ket, a
vizs gá la ti terv vég re haj tá sá ról ké szült iga zo lá so kat, a vizs -
gá la ti ered mé nye ket tar tal ma zó do ku men tu mo kat, a sze -
rel vények nek – kü lö nös te kin tet tel a biz ton sá gi sze rel vé -
nyek re – a ren del te té si cél ra való al kal mas sá gá nak iga zo -
lá sát),

b) a ki vi te le zést (te le pí tést) vég zõ fe le lõs mû sza ki ve -
ze tõ jé nek nyi lat ko za tát ar ról, hogy a nyo más tar tó be ren de -
zést (rend szert) a lé te sí té si en ge dély ben fog lal tak nak meg -
fele lõen ki vi te lez te, a hely szí ni sze re lé si ál la pot ban az elõ -
írásoknak meg fe lel és a ter ve zett cél ra al kal mas,

c) ha a lé te sí té si mun kát az en ge dély tõl, va la mint a jó -
vá ha gyott terv do ku men tá ci ó tól el té rõ en vé gez ték, a lé te sí -
tés fe le lõs mû sza ki ve ze tõ jé nek el té rést is mer te tõ nyi lat -
ko za tát, va la mint szük ség sze rint a meg va ló su lást tar tal -
ma zó do ku men tá ci ót,

d) ha kö ve tel mény kor ró zi ós pró ba tes tek el he lye zé se
és a fal vas tag ság rend sze res el len õr zé se, ak kor az elõ írt

kor ró zi ós pró ba tes tek el he lye zé se elõt ti vizs gá la tok és a
ki je lölt he lye ken vég zett fal vas tag ság-mé ré sek ered mé -
nye it tar tal ma zó bi zony la to kat,

e) a nyo más tar tó be ren de zés (rend szer) hasz ná la tá ra
(ke ze lé sé re) és kar ban tar tá sá ra vo nat ko zó gyár tó mû vi,
üze mel te tõi elõ írásokat,

f) a biz ton sá gi ér té ke lést és a 15.  § (1) be kez dés és 16.  § 
(1) be kez dés elõ írásainak figye lembe véte lével ké szí tett
vizs gá la ti ter vet,

g) je len tést az eset leg elõ írt pró ba üzem ta pasz ta la ta i -
ról.

(6) A 8.  § (8) be kez dés sze rin ti lé te sí té si en ge dély ben
sze rep lõ nyo más tar tó be ren de zés hasz ná lat ba vé te le az
alap ada to kat tar tal ma zó ké re lem alap ján is en ge dé lyez he -
tõ, ha a ren del ke zés re álló és en ge dé lye zett tí pus do ku men -
tum ér te lem sze rû en tar tal maz za a (4) és (5) be kez dé sek ben 
meg kö ve telt ada to kat és mel lék le te ket.

11.  §

(1) A hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás so rán a
bá nya ka pi tány ság hely szí ni el len õr zést tart. A hely szí ni
el len õr zés ki ter jed het a lé te sí té si en ge dély ben elõ ír tak, a
te le pí tés kö rül mé nye i nek el len õr zé sé re, a biz ton sá gi ér té -
ke lés, a ve szély elem zés, a vizs gá la ti terv, va la mint a kül -
sõ-bel sõ szer ke ze ti vizs gá lat és a nyo más pró bák do ku -
men tu mai meg lé té nek el len õr zé sé re.

(2) A bá nya fel ügye let a hasz ná lat ba vé te li en ge délyt ab -
ban az eset ben adja ki, ha

a) az en ge dély ké re lem tar tal maz za a 7.  § a) vagy
c) pont já ban elõ írt en ge dély szá mát, il let ve az en ge dé lye -
zett terv tõl való el té rés ese tén a meg va ló su lá si do ku men tá -
ci ót,

b) a gyár tó mû ál tal szol gál ta tott do ku men tá ció, a ké re -
lem mel lék le te ként be ter jesz tett ira tok, va la mint az MBH
nyil ván tar tá sá ba vett szer ve zet vagy szak ér tõ nyi lat ko za ta
alap ján meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a nyo más tar tó be ren de -
zé se ket ma gá ban fog la ló rend szer a ter vek nek meg fele -
lõen ké szült el és az elõ írt vizs gá la to kat el vé gez ték, to váb -
bá a vizs gá la ti ered mé nye ket iga zol ták, hogy a be ren de zés
(rend szer) lé te sí té se a kö ve tel mé nyek nek meg fe lel,

c) a ter vek tõl való eset le ges el té rés ese tén a ter ve zõ és a 
ki vi te le zõ együt te sen nyi lat ko zik ar ról, hogy a nyo más tar -
tó be ren de zés mû sza ki és biz ton sá gi szint je az el té ré sek el -
le né re is leg alább egyen ér té kû a ren de let ben, biz ton sá gi
sza bály za tok ban és az ere de ti ter vek ben meg fo gal ma zott
kö ve tel mény szint tel,

d) a hely szí ni el len õr zés so rán a vizs gá ló szer ve zet
vagy szak ér tõ nyi lat ko za ta alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a
nyo más tar tó be ren de zés azo no sít ha tó, te le pí té se al kal má -
val a biz ton sá gi és vé dõ tá vol sá gok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket, va la mint a gyár tó erre vo nat ko zó elõ írásait tel je sí -
tet ték, to váb bá a nyo más tar tó be ren de zés üze mel te té sé nek 
és ke ze lé sé nek biz ton sá gos fel té te le it meg te rem tet ték,
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 valamint az elõ írt vé del mi be ren de zé se ket (nyo más ha tá ro -
lók, biz ton sá gi jel zõ-, re te sze lõ mû sze rek és sze rel vé nyek, 
érin tés- és vil lám vé de lem) be épí tet ték,

e) az el vég zett kül sõ-bel sõ szer ke ze ti vizs gá lat és nyo -
más pró bák bi zony la tai alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a nyo -
más tar tó be ren de zés szer ke ze ti, szi lárd sá gi és szük ség sze -
rint tö mör sé gi szem pont ból a kö ve tel mé nyek nek meg fe lel,

f) a nyo más tar tó be ren de zés vagy rend szer a lé te sí té si
en ge dély ben fog lal tak nak meg fele lõen lé te sült, és a ren -
del te tés nek meg fe le lõ, il let ve a biz ton sá gos hasz ná lat ra al -
kal mas ál la pot ban van.

(3) A nyo más tar tó be ren de zés hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lye zés ügyé ben a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban dönt. A
ha tá ro zat nak 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 ben 
(a továb biak ban: Ket.) elõ ír ta kon túl tar tal maz nia kell:

a) az épít te tõ és az üze mel te tõ meg ne ve zé sét és cí mét,

b) a lé te sí té si en ge dély szá mát, kel tét,

c) a lé te sít mény he lyé nek, hely raj zi szá má nak és ren -
del te té sé nek meg je lö lé sét, meg ál la pít va a hasz ná lat fõbb
mû sza ki és biz ton sá gi jel lem zõ it,

d) a biz ton sá gos hasz ná lat tal kap cso la tos ki ok ta tás ra
vo nat ko zó kö te le zést,

e) a biz ton sá gi és vé dõ tá vol ság mér té két és eset leg az
ide gen in gat la nok ra vo nat ko zó kor lá to zá so kat,

f) a hasz ná lat ba vé tel ha tó sá gi fel té te le it, be le ért ve a
szak ha tó sá gok elõ írásait is,

g) a biz ton sá gos hasz ná la tot nem ve szé lyez te tõ ki sebb
hi bák és hi á nyos sá gok ese té ben – ha tár idõ ki tû zé sé vel – a
meg ál la pí tott hi bák és hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de -
ké ben szük sé ges to váb bi mun ká la tok el vég zé sé re vo nat -
ko zó kö te le zést,

h) amennyi ben a lé te sít mény az in gat lan-nyil ván tar tá si
tér kép tar tal mát meg vál toz tat ja, ren del ke zést arra, hogy a
hasz ná lat ba vé te li en ge dély kéz hez vé te lét köve tõen az
épít te tõ kö te les – az in gat lan-nyil ván tar tás át ve ze té se cél -
já ból – a meg va ló sult ál la pot nak meg fe le lõ vál to zá si váz -
raj zot az ille té kes föld hi va tal hoz be nyúj ta ni,

i) ha szük sé ge sek az ada tok a köz mû nyil ván tar tás hoz,
ak kor ezek nek az ada tok nak az el sõ fo kú épí tés ha tó ság gal
való köz lé sé re a kö te le zést,

j) az elsõ idõ sza kos fe lül vizs gá lat idõ pont ját,

k) az en ge dé lye zés alap já ul szol gá ló va la mennyi do ku -
men tum meg õr zé sé re való kö te le zést,

l) az en ge dély ér vé nyes sé gé nek az idõ tar ta mát.

12.  §

(1) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély ha tá ro zat lan ide ig ér -
vé nyes és in do kolt eset ben vissza von ha tó vagy kor lá toz -
ha tó.

(2) A bá nya fel ügye let kü lön in téz ke dé se nél kül meg -
szû nik a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ér vé nyes sé ge, ha

a) a nyo más tar tó be ren de zést a hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lyé ben meg ha tá ro zott hely rõl el te le pí tik vagy más cél ra
hasz nál ják,

b) a nyo más tar tó be ren de zés 2 évet meg ha la dó ide ig
fo lya ma to san hasz ná la ton kí vül állt,

c) a nyo más tar tó be ren de zést he gesz tés sel ja vít ják
vagy át ala kít ják,

d) a nyo más tar tó be ren de zést a szi lárd sá gi szá mí tá sok -
nál figye lembe vett ha tá ro kat meg ha la dó ha tás érte (pl. hõ -
mér sék let ha tárt, nyo más ha tárt),

e) a hasz ná lat so rán a nyo más tar tó be ren de zést sú lyos
ká ro so dás (kül sõ be ha tás, az elõ ír tak tól el té rõ, meg hi bá so -
dás hoz ve ze tõ hasz ná lat), il let ve a be ren de zés el hasz ná ló -
dá sát oko zó kor ró zi ós, eró zi ós stb. ha tás éri,

f) az elõ írt, a vizs gá ló szer ve zet vagy szak ér tõ vizs gá la -
ti terv sze rin ti vizs gá la tot el mu laszt ják, il let ve a vizs gá lat
meg tör tén tét, meg ál la pí tá sa it nem do ku men tál ják, a bá -
nya ka pi tány ság nak nem je len tik,

g) a 16.  § (2) be kez dés ben elõ írt vizs gá la tot ese dé kes -
sé ge kor nem vég zik, il let ve vé gez te tik el, il let ve a vizs gá -
lat meg ál la pí tá sai sze rint a be ren de zés nem fe lel meg a lé -
te sí té si, il let ve a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyek ben fog lal -
tak nak, vagy ál la po ta nem elé gí ti ki a ren del te té sé re, il let -
ve a biz ton sá gos hasz ná la tá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye -
ket.

(3) A nyo más tar tó be ren de zés hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lyé nek ér vé nyes sé gét nem érin ti a he gesz tést nem
igény lõ ja ví tás, az ere de ti vel azo nos mû sza ki jel lem zõk kel 
bíró tar to zék és mû sze rek (pl. sze rel vény, túl nyo más-ha tá -
ro ló, nyo más mé rõ, hõ mé rõ), va la mint a csõ kö te gek cse réi.

(4) A bá nya fel ügye let jo go sult a hasz ná lat ba vé te li
 engedély vissza vo ná sá ra, amennyi ben az en ge dé lyes az
en ge dély ben meg ha tá ro zott egyéb kö te le zett sé gét nem tel -
je sí ti.

Átalakítási, javítási engedélyezési
eljárás

13.  §

(1) A bá nya fel ügye let en ge dé lye szük sé ges a nyo más -
tar tó be ren de zés min den olyan ja ví tá sá hoz, át ala kí tá sá hoz, 
amely a 12.  § (3) be kez dé sé ben fel so rol ta kat meg ha lad ja.

(2) Az át ala kí tá si, ja ví tá si en ge dély irán ti ké rel met
e ren de let 8.  § (2) és (3) be kez dé se figye lembe véte lével
kell össze ál lí ta ni úgy, hogy az ott elõ ír ta kat értelemsze -
rûen csak az át ala kí tás sal, ja ví tás sal érin tett ré szek re vo -
nat ko zó an kell be ter jesz te ni. Új ve szé lyes sé gi ka te gó ri á -
ba, il let ve osz tály ba tör té nõ be so ro lás ra ja vas la tot csak
 abban az eset ben kell ten ni, ha a ja ví tást, át ala kí tást köve -
tõen meg vál to zik a nyo más tar tó be ren de zés be so ro lá sa.

(3) A bá nya fel ügye let az át ala kí tá si, ja ví tá si en ge dé lye -
zé si el já rá sa so rán a 8.  §-ban fog lal tak sze rint jár el.

2006/12. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 827



A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK
ÜZEMELTETÉSE, ELLENÕRZÉSE

Üzemeltetés

14.  §

(1) A nyo más tar tó be ren de zést csak a lé te sí té si és hasz -
ná lat ba vé te li en ge dély ben meg ha tá ro zott, to váb bá a ren -
del te té sé nek meg fe le lõ cél ra és a biz ton sá gi elõ írások
figye lembe véte lével sza bad hasz nál ni úgy, hogy az egész -
sé get, az élet-, a tu laj don- és a köz biz ton sá got ne ve szé -
lyez tes se, il let ve a leg ki sebb mér té kû kör nye zet ter he lést
és igény be vé telt idéz ze elõ.

(2) A nyo más tar tó be ren de zést üze mel te tõ kö te les a be -
ren de zés ke ze lé sé hez, üzem ben tar tá sá hoz és fel ügye le té -
nek el lá tá sá ra erre al kal mas és ki kép zett mun ka vál la lót
(mun ka vál la ló kat) al kal maz ni. A fel ügye le ti sze mély fel -
ada ta it az üze mel te tõk e ren de let és mel lék le tei figye -
lembe véte lével kö te le sek meg ha tá roz ni.

(3) A nyo más tar tó be ren de zés hasz ná la tát, üze mel te té -
sét (ke ze lé sét, kar ban tar tá sát, ja ví tá sát) az üze mel te tõ nek
írá sos uta sí tás ban kell sza bá lyoz ni. A hasz ná la ti uta sí tás -
nak tar tal maz nia kell a kü lön jog sza bály5 elõ írásain túl me -
nõ, a lé te sít mény biz ton sá gos hasz ná la tá ra vo nat ko zó elõ -
írásokat is.

(4) A csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok tar tály ban tör té -
nõ bel föl di for gal ma zá sá ra szol gá ló nyo más tar tó be ren de -
zé sek ese té ben a hasz ná la ti uta sí tást a fo gyasz tó szá má ra a
gáz for gal ma zó kö te les biz to sí ta ni.

(5) A nyo más tar tó be ren de zé sek hasz ná lat ba vé te li en -
ge dé lyé nek ér vé nyes sé gét nem érin tõ mun kák fel ügye le ti
sze mély je len lé te mel lett vé gez he tõk. Az el vég zett mun kát 
do ku men tál ni kell.

Üzemeltetõi ellenõrzés

15.  §

(1) Az üze mel te tõ (tu laj do nos) az üze mel te tés kö rül mé -
nye it figye lembe véve szük ség sze rint, de leg alább éven te
kö te les el len õr zést tar ta ni. Az üze mi el len õr zés so rán vizs -
gál ni kell kü lö nö sen

a) a kor ró zi ós ál la po tot, a kor ró zió el le ni vé del met,
b) az alá tá masz tá sok ál la po tát, a csõ ve ze ték re gya ko -

rolt ha tá sát,
c) a kö té sek, csat la ko zá sok ál la po tát, a mû sze rek sze -

rel vé nyek ál la po tát és mû kö dõ ké pes sé gü ket,
d) a túl nyo más el le ni vé de lem meg lé tét, le zá rá sá nak

sér tet len sé gét.

5 A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény.

(2) Az el len õr zést vizs gá ló szak em ber rel kell el vé gez -
tet ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés el vég zé sét az el -
len õr zõ sze mély üzem nap ló ba vagy az üze mel te tõ ál tal erre
a cél ra rend sze re sí tett nyil ván tar tás ba kö te les be je gyez ni.
Ha az el len õr zést vég zõ olyan, a nyo más tar tó be ren de zés
üze mé vel kap cso la tos sza bály ta lan sá got, rend el le nes sé get
ál la pít meg, ame lyet nem tud sa ját ha tás kö ré ben azon nal
meg szün tet ni, a szük sé ges óv in téz ke dé sek meg té te le mel lett 
kö te les ar ról fe let te sé nek írás ban je len tést ten ni.

(4) Az üze mel te tõ – a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok
tar tály ban tör té nõ bel föl di for gal ma zá sá ra szol gá ló tar tály
ese tén a gáz for gal ma zó – min den eset ben kö te les az
MBH-nál nyil ván tar tás ba vett vizs gá ló szer ve zet tel, szak ér -
tõ vel vagy vizs gá ló szak em ber rel fe lül vizs gál tat ni a nyo -
más tar tó be ren de zést, ha azon meg bon tás sal járó kar ban tar -
tást vagy ja ví tást vé gez nek. A vizs gá lat so rán el len õriz ni kell

a) szem re vé te le zés sel a nyo más tar tó be ren de zés ál la -
po tát, a kor ró zi ót, a kor ró zió el le ni vé del met,

b) a be ren de zés tö mör sé gét, ha ez a rend szer rel szem ben
kö ve tel mény, il let ve ak kor, ha a tö mör te len ség a be ren de zés
kör nye ze té ben ká ro so dást, ve szély hely ze tet okoz hat.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat megállapítá -
sairól jegy zõ köny vet kell fel ven ni, ame lyet a be ren de zés
do ku men tá ci ó já hoz kell csa tol ni.

Idõszakos felülvizsgálat

16.  §

(1) A nyo más tar tó be ren de zé se ket idõ sza kos fe lül vizs -
gá lat alá kell von ni, amely nek kü lö nö sen a kö vet ke zõ biz -
ton sá gi kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé re kell ki ter jed ni:

a) a kor ró zi ós ál la pot, a kor ró zió el le ni vé de lem vizs -
gá la ta,

b) a fal vas tag ság vizs gá la ta mé rés sel,
c) az alá tá masz tá sok ál la po tá nak meg íté lé se (a csõ ve -

ze ték re gya ko rolt eset le ges kor ró zi ós és egyéb ha tá sa),
d) a kö té sek, csat la ko zá sok ál la po tá nak vizs gá la ta,
e) a mû sze rek, sze rel vé nyek mû kö dõ ké pes sé gé nek, ál -

la po tá nak vizs gá la ta,
f) az üze mel te tés so rán fel lé põ (fel lé pett) ter he lé sek és

az üzem mód (sta ti kus, di na mi kus, lük te tõ igény be vé tel)
vizs gá la ta, a szá mí tá sok kal tör té nõ össze ve té se,

g) a hõ mér sék let vi szo nyok vizs gá la ta (anyag meg vá -
lasz tás és mé re te zés szem pont já ból a kör nye ze ti és üze -
mel te té si hõ mér sék let a hasz ná la ti en ge dély ben fog lal tak
sze rin ti),

h) a meg nem en ged he tõ túl nyo más el le ni vé de lem
meg lé té nek, al kal mas sá gá nak szá mí tás sal tör té nõ el len õr -
zé se, az il le ték te len be avat ko zás el le ni vé de lem meg fe le -
lõ sé gé nek vizs gá la ta.

(2) A be ren de zé sek elsõ idõ sza kos fe lül vizs gá la tát a
 létesítési en ge dély ben rög zí tett idõ pon tig kell el vé gez ni.
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A to váb bi idõ sza kos vizs gá la tok idõ pont ját a fe lül vizs gá -
lat ered mé nye, az üze mel te tés, a tá rolt kö zeg tu laj don sá gai 
és egyéb, a biz ton sá got be fo lyá so ló kö rül mé nyek figye -
lembe véte lével kell meg ha tá roz ni, de a kül sõ és bel sõ
szer ke ze ti vizs gá la tot leg alább 5 éven ként, a szi lárd sá gi
nyo más pró bá val tör té nõ vizs gá la tot leg alább 10 éven ként
kell el vé gez ni. A 10,0 m3-nél ki sebb ûr tar tal mú lég tar tá -
lyo kat, va la mint a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok és ele -
gye ik tar tá lya it 10 éven ként kell bel sõ szer ke ze ti vizs gá lat
alá vet ni. A cik lus idõk az elõ zõ vizs gá lat idõ pont já tól szá -
mí ta nak az zal, hogy a fo lya ma tos üzem ben lévõ be ren de -
zé sek bel sõ szer ke ze ti vizs gá la tát és szi lárd sá gi nyo más -
pró bá ját a ter ve zett kar ban tar tá si (nagy ja ví tá si) üzem le ál -
lá sok al kal má val le het meg tar ta ni a cik lus idõ nek meg fe le -
lõ nap tá ri év ben.

(3) Az idõ sza kos fe lül vizs gá la tot az MBH-nál nyil ván -
tar tás ba vett vizs gá ló szer ve ze tek vizs gá ló szak em be rei
vagy fel sõ fo kú vég zett sé gû szak ér tõ, il let ve az üze mel te tõ
fel sõ fo kú vég zett sé gû vizs gá ló sza kem be re vé gez he ti.

(4) Min den har ma dik idõ sza kos, bel sõ szer ke ze ti vizs gá -
lat al kal má val az üze mel te tõ tõl füg get len, az MBH-nál nyil -
ván tar tás ba vett szer ve zet nek, vagy kü lön jog sza bály sze rin -
ti szak ér tõ nek vizs gá la tot kell tar ta ni. A vizs gá lat ról ké szült
do ku men tá ci ó ban kell rög zí te ni a leg kö ze leb bi fe lül vizs gá -
lat idõ pont ját, il let ve hogy a nyo más tar tó be ren de zés újabb
vizs gá lat nél kül mi lyen eset le ge sen meg vál to zott jel lem zõk -
kel, mi lyen egyéb fel té te lek kel üze mel tet he tõ.

(5) Az idõ sza kos vizs gá lat el vég zé sét a bá nya ka pi tány -
ság nak be kell je len te ni. A be je len tés rõl az idõ sza kos vizs -
gá lat idõ pont já tól szá mí tott 30 na pon be lül az üze mel te tõ
– a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok tar tály ban tör té nõ bel -
föl di for gal ma zá sá ra szol gá ló tar tály ese tén a gáz for gal -
ma zó – kö te les gon dos kod ni.

(6) Az idõ sza kos fe lül vizs gá lat do ku men tu ma it az üze -
mel te tõ nél, a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok tar tály ban
tör té nõ bel föl di for gal ma zá sá ra szol gá ló tar tály ese tén a
gáz for gal ma zó nál a be ren de zés vég le ges le ál lí tá sá ig (se -
lej te zé sé ig) meg kell õriz ni.

Hatósági ellenõrzés

17.  §

(1) A bá nya fel ügye let el len õr zi a nyo más tar tó be ren de -
zé sek hasz ná la tát, kü lö nö sen

a) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ben és a biz ton sá gi sza -
bály za tok ban fog lalt elõ írások meg tar tá sát,

b) az el len õr zé sek, az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok le -
foly ta tá sá nak, meg ren de lé sé nek, do ku men tá lá sá nak, nyil -
ván tar tá sá nak, be je len té sé nek rend jét,

c) a nyo más tar tó be ren de zé sek és idõ sza kos vizsgála -
tainak nyil ván tar tá sát, a fel ügye let rend jét és mû kö dé sét,

d) a fel ügye le tet, a vizs gá la to kat, a ke ze lést, a kar ban -
tar tást, a ja ví tást vég zõk ké pe sí té sé nek meg lé tét, meg fe le -
lõ sé gét,

e) azt, hogy az üzem ben lévõ nyo más tar tó be ren de zé -
sek ren del kez nek-e az elõ írt en ge dé lyek kel,

f) azt, hogy az üze mel te té si fel té te lek a hasz ná lat ba vé -
te li en ge dély ben fog lal tak nak meg fe lel nek-e.

(2) A bá nya fel ügye let az el len õr zé sé rõl jegy zõ köny vet
vesz fel és hi á nyos ság meg ál la pí tá sa ese tén ezek meg szün -
te té sé re in téz ked ni kö te les.

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK
NYILVÁNTARTÁSA

18.  §

(1) Az üze mel te tõ – a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok
tar tály ban tör té nõ bel föl di for gal ma zá sá ra szol gá ló tar tály
ese tén a gáz for gal ma zó – kö te les a hasz ná la tá ban lévõ
nyo más tar tó be ren de zé sek rõl be ren de zés faj tán ként (egy -
sze rû nyo más tar tó edény, nyo más tar tó edény, biz ton sá gi
sze rel vény – ezen be lül: köz vet len nyo más ha tá ro ló, ha tá -
ro ló ké szü lék –, nyo más tar tó tar to zék), va la mint az R. ha -
tá lya alá tar to zó gáz pa lac kok ról és a fel ügyelt rend szer be
be kö tött vagy az zal együtt mû kö dõ (pl. sza go sí tó anyag gal
töl tött pa lac kok, be épí tett tûz ol tó be ren de zés pa lack ja)
gáz pa lac kok ról a 3. szá mú mel lék let sze rin ti nap ra kész
nyil ván tar tást ve zet ni.

(2) A bá nya ka pi tány ság nyil ván tar tást ve zet az ille té -
kességi te rü le tén lévõ nyo más tar tó be ren de zé sek rõl, az ál -
ta la ki adott en ge dé lyek rõl és az idõ sza kos vizs gá la tok ról.

(3) Az üze mel te tõ nek – a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá -
zok tar tály ban tör té nõ bel föl di for gal ma zá sá ra szol gá ló
tar tály ese tén a gáz for gal ma zó nak – a nyo más tar tó be ren -
de zés re vo nat ko zó va la mennyi en ge délyt, bi zony la tot, do -
ku men tá ci ót együtt kell tar ta nia és azo kat a be ren de zés se -
lej te zé sé ig meg kell õriz nie.

(4) Az üze mel te tõ – a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok
tar tály ban tör té nõ bel föl di for gal ma zá sá ra szol gá ló tar tály
ese tén a gáz for gal ma zó – kö te les a nyil ván tar tá sát min den
év de cem ber 31-ig az év kö zi vál to zá sok nak meg fele lõen
ki egé szí te ni, mó do sí ta ni és egy pél dá nyát 15 na pon be lül a 
bá nya ka pi tány ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Az adat szol -
gál ta tás elekt ro ni kus for má ban is tel je sít he tõ.

A BÁNYAFELÜGYELET FELADATAI

19.  §

(1) A bá nya fel ügye let fel ada ta:
a) e ren de let sze rin ti lé te sí tés, át ala kí tás, ja ví tás és a

hasz ná lat ba vé tel en ge dé lye zé se,
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b) a ren de let ha tá lya alá tar to zó nyo más tar tó be ren de -
zé sek 17.  § sze rin ti el len õr zé se,

c) a nyo más tar tó be ren de zé sek kel kap cso la tos sú lyos
üzem za va rok és mun ka bal ese tek kü lön jog sza bály6 sze rin -
ti ki vizs gá lá sa.

(2) A bá nya fel ügye let jo go sult a 9/2001. (IV. 5.) GM
ren de let sze rint „kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó -
ság”-ként, pi acfel ügye le ti ha tó ság ként el jár ni a fel ha tal -
ma zás nak meg fele lõen e ren de let ha tá lya alá tar to zó nyo -
más tar tó be ren de zé sek vo nat ko zá sá ban.

(3) A bá nya fel ügye let e ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá -
sa i ra a Ket. ren del ke zé sei az irány adók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

6 A bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó te vé keny ség so rán be kö vet ke -
zett sú lyos üzem za var és sú lyos mun ka bal eset be je len té sé nek és vizs gá la tá -
nak rend jé rõl  szóló biz ton sá gi sza bály zat köz zé té te lé rõl  szóló 89/2003.
(XII. 16.) GKM ren de let.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ér vény ben lévõ
 szabályozások alap ján ki adott hasz ná lat ba vé te li en ge dé -
lye ket je len ren de let alap ján ki adott en ge dé lyek nek kell
te kin te ni.

(3) A hasz ná lat ban lévõ nyo más tar tó be ren de zé sek re a
hasz ná lat ba vé te li en ge dély le jár tá ig az üze mel te tõ nek
(a biz ton sá gi ér té ke lés re, a vizs gá la ti terv re, a be so ro lás ra)
ja vas la tot kell ké szí te nie, és nyil ván tar tás ba, il let ve tu do -
má sul vé tel cél já ból meg kell kül de ni a bá nya ka pi tány ság -
nak. Az en ge dély le jár ta után az új, ha tá ro zat lan idõ re
 szóló en ge dély ki adá sá nak fel té te le az, hogy az en ge dély
le jár tá nak évé ben az idõ sza kos el len õr zõ vizs gá la to kat je -
len ren de let sze rint el vé gez zék és a be ren de zést hasz ná lat -
ra al kal mas nak mi nõ sít sék.

(4) A 8.  § (3) be kez dés ab) pont já ban és (6) be kez dé sé -
ben elõ írt kö ve tel mé nyek nem vo nat koz nak a 2004. má jus
1. elõtt gyár tott, il let ve hasz nált be ren de zé sek lé te sí té sé re.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az MBH
el nö ke in téz ke dik a bá nya üze mi cél ra szol gá ló nyo más tar -
tó be ren de zé sek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé sé rõl  szóló
6/1977. (NIM. É. 19.) OBF sza bály zat ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A nyomástartó berendezések veszélyességi osztályba sorolása
a hatósági eljárások szempontjából

1. A nyo más tar tó be ren de zé se ket a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sa
szem pont já ból e mel lék let al kal ma zá sá val kell be so rol ni.

2. A be so ro lás a be ren de zés faj tá ja, töl te té nek ve szé lyes sé ge, a leg na gyobb meg en ged he tõ nyo más (PS) és a bel sõ
tér fo gat (V) szor za ta, va la mint e szor zat egy az 5. pont áb rá i ban meg adott, vas tag vo nal lal jel zett ha tár ér té ke fi gye lem be -
vé te le alap ján tör té nik.

3. Ha a be ren de zés több nyo más sal igény be vett tér bõl áll, a be ren de zés egyes te re i nek be so ro lá sai kö zül a leg szi go -
rúbb adja a be ren de zés be so ro lá sát. Ha egy tér több fé le töl te tet tar tal maz, a be so ro lás alap ja az a töl tet, amely hez a szi go -
rúbb be so ro lás tar to zik.

4. Az egyes al pon tok hoz tar to zó áb rák ezen ha tár ér té ke ket szem lél te tik. [A di ag ram ban fel tün te tett vé kony vo na lak a 
9/2001. (IV. 5.) GM ren de let ben meg ha tá ro zott ve szé lyes sé gi ka te gó ri ák ha tár ér té ke it mu tat ják, ame lyek nek e ren de let
sze rin ti be so ro lás nál nincs sze re pük, csak tá jé ko zó dá sul szol gál nak.]

5. Be so ro lás a be ren de zés faj tá ja, töl te té nek ve szé lyes sé ge, a leg na gyobb meg en ged he tõ nyo más (PS) és a bel sõ tér -
fo gat (V) alap ján:

a) Gáz töl te tû nyo más tar tó edény – az e) pont ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az zal jel le mez ve, hogy
a leg na gyobb meg en ged he tõ PS nyo más na gyobb, mint 0,5 bar, tér fo ga ta na gyobb, mint 1 li ter és PS × V na gyobb,

mint 200 (bar × li ter) és töl te te a ve szé lyes anya gok cso port já ba tar to zik (1. ábra).



1. ábra

b) Gáz töl te tû nyo más tar tó edény vagy egy sze rû nyo más tar tó edény – az e) pont ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel –
az zal jel le mez ve, hogy

a leg na gyobb meg en ged he tõ PS nyo más na gyobb, mint 0,5 bar, tér fo ga ta na gyobb, mint 1 li ter és PS × V na gyobb,
mint 1000 (bar × li ter) és töl te te nem tar to zik a ve szé lyes anya gok cso port já ba (2. ábra).

2. ábra
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c) Fo lya dék töl te tû nyo más tar tó be ren de zés – az e) pont ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az zal jel le mez ve, hogy
a leg na gyobb meg en ged he tõ PS nyo más na gyobb, mint 10 bar, tér fo ga ta na gyobb, mint 1 li ter és PS × V na gyobb,

mint 200 (bar × li ter) és töl te te a ve szé lyes anya gok cso port já ba tar to zik (3. ábra).

3. ábra

d) Fo lya dék töl te tû nyo más tar tó be ren de zés – az e) pont ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az zal jel le mez ve, hogy
a leg na gyobb meg en ged he tõ PS nyo más na gyobb, mint 10 bar, tér fo ga ta na gyobb, mint 10 li ter és PS × V na gyobb,

mint 10 000 (bar × li ter) és töl te te nem tar to zik a ve szé lyes anya gok cso port já ba (4. ábra).

4. ábra

832 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/12. szám



e) Túl he vü lé si ve szély le he tõ sé gé vel üze me lõ, tü ze lés sel vagy más mó don fû tött, na gyobb, mint 110 °C töl tet hõ mér -
sék le tû nyo más tar tó be ren de zés, to váb bá min den nyo más sal igény be vett fõ zõ edény, az zal jel le mez ve, hogy

a leg na gyobb meg en ged he tõ PS nyo más na gyobb, mint 0,5 bar, tér fo ga ta na gyobb, mint 2 li ter és PS × V na gyobb,
mint 200 (bar × li ter) vagy a leg na gyobb meg en ged he tõ PS nyo más na gyobb, mint 32 bar és töl te te gõz, for ró víz vagy
szer ves hõ hor do zó (5. ábra).

5. ábra
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2. számú melléklet
a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A nyomástartó berendezések létesítési engedélyezési
dokumentációjának követelményei

1. A mû sza ki le írás kö ve tel mé nyei

A mû sza ki le írás nak tar tal maz nia kell:

1.1. mind azo kat az ada to kat, ame lyek a nyo más tar tó be -
ren de zés biz ton sá gos te le pí té sé nek, üze mel te té sé nek el bí -
rá lá sá hoz szük sé ge sek és a rajz do ku men tá ci ó ból nem tûn -
nek ki,

1.2. a tech no ló gi ai cél rö vid meg fo gal ma zá sát és ada -
tait, a be ren de zés he lyét a tech no ló gi á ban és igény be vé te -
lé nek jel lem zõ it,

1.3. a be ren de zés terv raj za i nak meg ne ve zé sét, rajz szá -
mát, a terv do ku men tá ci ó hoz tar to zó szi lárd sá gi szá mí tás ra
való hi vat ko zást, az eset le ge sen szük sé ges szak ér tõi, ter ve -
zõi nyi lat ko za to kat, in do kolt eset ben a tar tó szer ke zet, fö -
dém, alá tá masz tá sok sta ti kai szá mí tá sát, az alá tá masz tá -
sok, a csat la ko zó rend szer, a kü lön bö zõ ha tá sok okoz ta já -

ru lé kos ter he lé se i nek szá mí tá sát és az ezek meg fe le lõ sé gét
iga zo ló ter ve zõi nyi lat ko za tot,

1.4. a be ren de zés ala po zá sá ra és sze re lé sé re vo nat ko zó
gyár tá si, vizs gá la ti, sze re lé si uta sí tá so kat,

1.5. a be ren de zés vizs gál ha tó sá gát, (vizs gá la ta i ra vo -
nat ko zó elõ írásokat) a szi lárd sá gi nyo más pró bá hoz szük -
sé ges fel töl tés, lég te le ní tés, ürí tés le he tõ sé gét, a be ren de -
zés sel együtt üze me lõ tech no ló gi ai egy ség együt tes nyo -
más pró bá i ra vo nat ko zó elõ írásokat és szem pon to kat (több
nyo más tar tó be ren de zést tar tal ma zó rend szer ese té ben a
mû sze re zett tech no ló gi ai fo lya mat áb rát is),

1.6. a meg nem en ge dett túl nyo más el le ni vé de lem
szem pont já ból együtt üze me lõ tech no ló gi ai egy ség mû sze -
re zett tech no ló gi ai fo lya mat áb rá ját, az egye di és az egy ség -
vé de lem le írá sát, a vé del met meg va ló sí tó nyo más ha tá ro lók 
bi zony la ta it, a nyo más ha tá ro lók ál tal le fú van dó töl tet -
mennyi sé gek re vo nat ko zó szá mí tást és a túl nyo más ha tá ro -
lás meg fe le lõ sé gét iga zo ló ter ve zõi nyi lat ko za tot,

1.7. a be ren de zés ter ve zett élet tar ta mát kül sõ-bel sõ kor -
ró zió- és eró zió vé del mét, a kor ró zi ós pró ba tes tek ki mun -
ká lá sá ra és el he lye zé sé re vo nat ko zó elõ írást, az ezek kel
kap cso la tos mé ré sek re és vizs gá la tok ra vo nat ko zó elõ -
írásokat.



2. A rajz do ku men tá ció kö ve tel mé nyei

A rajz do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell:

2.1. A fõ össze ál lí tá si raj zot, amely bõl ki tû nik
– az egyes szer ke ze ti ele mek meg ne ve zé se, mé ret, tö -

meg, mi nõ sé gi, mennyi sé gi ada tai és eset le ges szab vány -
hi vat ko zá sai,

– az adat táb la ki töl té sé hez és a nyil ván tar tás ba vé tel -
hez szük sé ges ada tok, úgy mint a nyo más tar tó be ren de zés
és gyár tó já nak meg ne ve zé se, a gyá ri szám, a gyár tá si év, a
ter ve zé si, a pró ba és az en ge dé lye zé si nyo más, a tér fo gat
és a hõ mér sék let ha tár,

– va la mennyi csonk, nyí lás jele, ren del te té se, da rab -
szá ma, név le ges mé re te és nyo má sa,

– a he gesz tett var ra tok mé re te zett ki ala kí tá sa.

2.2. A mé re tek kel el lá tott hely szín raj zot, amely bõl ki -
tû nik

– a nyo más tar tó be ren de zés el he lye zé se,

– egyéb lé te sít mé nyek tõl, köz le ke dé si utak tól, épü let -
szer ke ze tek tõl stb. való tá vol sá ga,

– az elõ zõ ek tõl való eset le ges el ha tá ro lá sa,

– a biz ton sá gi tá vol ság és a vé dõ öve zet ha tá rai és az
ezek kel érin tett in gat la nok,

– a ke ze lés re, a vizs gá la tok el vég zé sé re ren del ke zés re
álló te rü let.

2.3. A kor ró zió, az eró zió és a bel sõ vizs gál ha tó ság
figye lembe véte lével a fal vas tag ság-mé ré si he lye ket (ult ra -
han gos fal vas tag ság-mé ré si tér kép).

3. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Nyomástartó berendezés nyilvántartásának tartalmi követelményei

A lé te sít mény he lye  (hely raj zi szám, irá nyí tó szám, te le pü lés utca, ház szám):...............................................................

Üze mel te tõ neve, címe:.......................................................................................................................................................

Tu laj do nos neve, címe: .......................................................................................................................................................
A be ren de zés ada tai:

  tí pu sa, meg ne ve zé se:...................................................................................................................................................

  a gyár tó neve: ..............................................................................................................................................................

  gyá ri szá ma: ................................................................................................................................................................

  gyár tá si éve: ................................................................................................................................................................

  a ta nú sí tó (en ge dé lye zõ) neve:....................................................................................................................................

  a ta nú sí tás (gyár tá si en ge dély) szá ma: ........................................................................................................................

  mé re te zé si nyo má sa (bar):...........................................................................................................................................

  pró ba nyo má sa: ............................................................................................................................................................

  mé re te zé si hõ mér sék le te: ............................................................................................................................................

  mér ték adó hõ mér sék le te: ............................................................................................................................................

  tér fo ga ta (li ter): ...........................................................................................................................................................

  ve szé lyes sé gi ka te gó ri á ja: ...........................................................................................................................................

  töl te té nek hal maz ál la po ta, ve szé lyes sé gi cso port ja: ...................................................................................................

  a nyo más tá ro ló te rek szá ma, nyo má sa, tér fo ga ta:.......................................................................................................

  jel lem zõ mé re tei (Æ; DN; L):......................................................................................................................................

– A nyo más tar tó be ren de zés en ge dé lye zé si ada tai:

  ve szé lyes sé gi osz tá lya:................................................................................................................................................

  a fe lül vizs gá la ti cik lus idõ: ..........................................................................................................................................

  a lé te sí té si en ge dély szá ma, kel te:...............................................................................................................................

  a lé te sí tést en ge dé lye zõ szerv: ....................................................................................................................................

  a hasz ná lat ba vé telt meg elõ zõ vizs gá lat dá tu ma:.........................................................................................................

  a vizs gá la tot vég zõ szerv vagy sze mély meg ne ve zé se: ..............................................................................................

  a hasz ná lat ba vé te li en ge dély szá ma, kel te: .................................................................................................................
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  a hasz ná la tot en ge dé lye zõ szerv: ................................................................................................................................

  en ge dé lye zé si nyo má sa: ..............................................................................................................................................

  en ge dé lye zé si hõ mér sék le te:.......................................................................................................................................

  a meg nem en ge dett túl nyo más el le ni vé de lem mód ja:...............................................................................................

  he lye:...........................................................................................................................................................................

  a túl nyo más-ha tá ro ló bi zony la tá nak (gép köny vé nek) szá ma: ....................................................................................

  tí pu sa, gyá ri szá ma (üze mi nyil ván tar tás szá ma): .......................................................................................................

  hi te le sí té se:..................................................................................................................................................................

  be ál lí tá si (nyi tó) nyo má sa: ..........................................................................................................................................

  le fú vó ka pa ci tá sa:.........................................................................................................................................................

– Az idõ sza kos fe lül vizs gá lat idõ pont ja: ...........................................................................................................................

– Az idõ sza kos fe lül vizs gá la tot vég zõ szerv vagy sze mély meg ne ve zé se: .......................................................................

   .........................................................................................................................................................................................

– A hasz ná la ton kí vül he lye zés dá tu ma: ............................................................................................................................

  oka:..............................................................................................................................................................................

  idõ tar ta ma: ..................................................................................................................................................................

– A se lej te zés dá tu ma:........................................................................................................................................................

  oka:..............................................................................................................................................................................

– Meg jegy zé sek: ................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

4. számú melléklet
a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A Magyar Bányászati Hivatal által
nyilvántartásba vett szervezetekre vonatkozó

követelmények

I. Sze mé lyi fel té te lek

1. A szer ve zet ve ze tõ je mû sza ki egye te mi (fõ is ko la)
dip lo ma (ok le vél) és leg alább 3 éves szak irá nyú gya kor lat -
tal ren del kez zen.

2. A vizs gá la to kat vég zõk fe lel je nek meg a ren de let
4.  §-ában elõ írt fel té te lek nek.

3. A szer ve zet ve ze tõ je és a vizs gá la to kat vég zõk egy -
aránt ren del kez ze nek a bá nya ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó
nyo más tar tó be ren de zé sek vizs gá la tá ra vo nat ko zó bi zo -
nyít vánnyal.

II. Tár gyi fel té te lek

1. A szer ve zet ren del kez zen a te vé keny sé gi te rü let re
vo nat ko zó ren de le tek kel, sza bály za tok kal, szab vá nyok kal 
és egyéb mû sza ki elõ írásokkal.

2. A szer ve zet ren del kez zen to váb bá az ál ta la el vég -
zen dõ vizs gá la tok ra vo nat ko zó tech no ló gi ai, mû ve le ti uta -
sí tá sok kal, ame lyek a meg ál la pí tá sok ki ér té ke lé sét is tar -

tal maz zák, azon túl me nõ en, hogy meg ha tá roz zák a vég re -
haj tás mód ját (eset leg sze mé lyi), tár gyi kö ve tel mé nye it.

3. A szer ve zet nek le gyen a te vé keny sé gé re vo nat ko zó
(ta nú sí tott) mi nõ ség ügyi rend sze re, amely ki e mel ten kell,
hogy tar tal maz za a bi zony la to lás rend jé re vo nat ko zó elõ -
írásokat.

4. A szer ve zet nek le gyen a te vé keny sé gé vel okoz ha tó
kár mér té ké re vo nat ko zó fe le lõs ség biz to sí tá sa.

III. Szer ve ze ti kö ve tel mé nyek

1. Az el len õr zõ szer ve ze tek nem le het nek köz vet le nül
érin tet tek a ren de let ha tá lya alá tar to zó és az ál ta la el len õr -
zött ter mék ter ve zé sé ben, gyár tá sá ban, for gal ma zá sá ban,
sze re lé sé ben, üze mel te té sé ben és kar ban tar tá sá ban.

2. A kül sõ vizs gá ló szer ve zet le gyen füg get len az érin -
tett fe lek tõl, ez ál tal „har ma dik fél” tí pu sú el len õr zõ szol -
gál ta tást biz to sít son.

3. Az üze mel te tõi el len õr zõ szer ve zet az el len õr zött
ter mé ket ter ve zõ, gyár tó, for gal ma zó, sze re lõ, üze mel te tõ
vagy kar ban tar tó szer ve zet kü lön ál ló és szer ve ze ti leg azo -
no sít ha tó ré sze le gyen.

4. Az el len õr zést és az egyéb te vé keny sé get vég zõ sze -
mély zet fe le lõ sé gét egy ér tel mû en el kell vá lasz ta ni, ezt az
anya szer ve ze ten be lül az el len õr zõ szer ve zet jegy zõ köny -
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ve zé si mód sze ré vel és szer ve ze ti azo no sí tá sá val kell meg -
va ló sí ta ni.

5. Az üze mel te tõi el len õr zõ szer ve zet csak an nál az
üze mel te tõ szer ve zet nél vé gez het idõ sza kos vizs gá la to kat, 
amely re az MBH-nál nyil ván tar tás ba vet ték. A szer ve zet
nem tá maszt hat jog ta lan, in do ko lat lan pénz ügyi vagy
egyéb fel té te le ket, és el já rá sa it meg kü lön böz te tés nél kül
kö te les vé gez ni.

A Kormány
24/2006. (II. 3.) Korm.

rendelete

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére
vonatkozó egységes eljárásról  szóló

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

A ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re vo -
nat ko zó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának (4) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(4) Az el len õr zõ ha tó ság ha la dék ta la nul ér te sí ti a te rü -
le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó sá got a 2. szá mú
mel lék let I. koc ká za ti ka te gó ria 2. pont já ban foglalt
szabálytalanság esetén.”

2.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

a) a Ta nács 95/50/EK irány el ve (1995. ok tó ber 6.) a
ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sa el len õr zé sé nek egy sé ges
eljárásáról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/26/EK irány -
el ve (2001. má jus 7.) a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sa el -
len õr zé sé nek egy sé ges el já rá sá ról  szóló 95/50/EK ta ná csi
irányelv módosításáról;

c) a Bi zott ság 2004/112/EK irány el ve (2004. de cem ber 
13.) a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sa el len õr zé sé nek egy -
sé ges el já rá sá ról  szóló 95/50/EK ta ná csi irány elv mû sza ki
fej lõ dés hez történõ hozzáigazításáról.”

3.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, 
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se.

5.  §

Ez a ren de let a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sa el len õr -
zé sé nek egy sé ges el já rá sá ról  szóló 95/50/EK ta ná csi
irány elv mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról
 szóló 2004. de cem ber 13-i 2004/112/EK bi zott sá gi irány -
elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let az 1/2002. (I. 11.) Korm. ren de let hez]

Ellenõrzési jegyzék
(a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)

 1. Az el len õr zés he lye:      2. Az el len õr zés nap ja:      3. Az el len õr zés idõ pont ja:

 4. A jár mû ál lam jel zé se és rend szá ma:

 5. A pót ko csi, fél pót ko csi ál lam jel zé se és rend szá ma:

 6. A szál lí tást, fu va ro zást vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet (cég)neve, szék he lye/címe:

 7. A gép jár mû ve ze tõ/kí sé rõ neve:

 8. A fel adó neve, címe, a be ra kás he lye(1)(2):

 9. A cím zett neve, címe, a ki ra kás he lye(1)(2):



10. A ve szé lyes áruk összes tö me ge a szál lí tó egy sé gen:

11. Az ADR 1.1.3.6 sze rin ti mennyi sé gi ha tár túl lé pé se:  igen   nem

12. A szál lí tás mód ja:      öm lesz tett      kül de mény da ra bos       tar tá nyos

A jár mû vön lévõ ok mány(ok):

13. Fu var ok mány(ok)  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

14. Írás be li uta sí tás(ok)  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

15. Két ol da lú/több ol da lú meg ál la po dás, bel föl di ha tó sá gi
en ge dély

 meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

16. Jár mû jó vá ha gyá si iga zo lás  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

17. A jár mû ve ze tõ ok ta tá si bi zo nyít vá nya  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

Szál lí tá si mû ve le t

18. Az áruk szál lí tá sa en ge dé lye zett  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

19. A jár mû(vek) en ge dé lye zett(ek) a szál lí tott áruk ra  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

20. A szál lí tás mód já ra (öm lesz tett, kül de mény da ra bos,
tar tá nyos) vo nat ko zó elõ írások

 meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

21. Együ vé ra ká si ti la lom  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

22. A ra ko mány be ra ká sa és rög zí té se, áru ke ze lés(3)  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

23. Szi vár gás vagy sé rült kül de mény da rab(3)  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

24. Cso ma go ló esz kö zök UN je lö lé se, tar tály és tar tány
je lö lés(2)(3) (ADR 6.)

 meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

25. Kül de mény da ra bok je lö lé se (pl. UN szám) és
bár cá zá sa(2) (ADR 5.2)

 meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

26. Nagy bár cák a tar tá nyon, kon té ne ren, jár mû vön 
(ADR 5.3.1)

 meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

27. Jár mû/szál lí tó egy ség/kon té ner je lö lé se (na rancs sár ga
táb la, ma gas hõ mér sék let jele) (ADR 5.3.2–3)

 meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

A jár mû fel sze re lé sei

28. Az ADR-ben elõ írt ál ta lá nos célú biz ton sá gi
fel sze re lés

 meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

29. A szál lí tott áru nak meg fe le lõ fel sze re lés  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

30. Az írás be li uta sí tás(ok)ban elõ írt to váb bi fel sze re lé sek  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

31. Tûz ol tó ké szü lék(ek)  meg vizs gál va  sza bály ta lan  tárgy ta lan

32. Sza bály ta lan ság ese tén a koc ká za ti ka te gó ria (több
sza bály ta lan ság ese tén a leg sú lyo sabb sza bály ta lan ság 
koc ká za ti ka te gó ri á ja)

 I. ka te gó ria  II. ka te gó ria  III. ka te gó ria

33. Meg jegy zé sek

34. A vizs gá la tot vég zõ ha tó ság/el len õr

(1) Csak ak kor kell ki töl te ni, ha a sza bály ta lan ság szem pont já ból lényeges.

(2) Gyûj tõ for ga lom ese tén a meg jegy zé sek alatt kell sze re pel tet ni.

(3) Szem mel lát ha tó sza bály ta lan sá gok el len õr zé se.

2006/12. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 837



2. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let az 1/2002. (I. 11.) Korm. ren de let hez]

Szabálytalanságok

A kö vet ke zõ jegy zék út mu ta tást ad arra, hogy mi kép pen kell meg ítél ni a sza bály ta lan sá gok sú lyos sá gát. A sza bály ta lan -
sá gok há rom koc ká za ti ka te gó ri á ba van nak so rol va, az I. ka te gó ria a leg sú lyo sabb.

A meg fe le lõ koc ká za ti ka te gó ri át az el len õr zést vég zõ ha tó ság nak, el len õr nek a konk rét kö rül mé nye ket mér le gel ve kell
meg ha tá roz ni.

A koc ká za ti ka te gó ri ák ban nem sze rep lõ mu lasz tá so kat a ka te gó ri ák le írá sa sze rint kell be so rol ni.

Ab ban az eset ben, ha több sza bály ta lan ság áll fenn egy szál lí tó egy ség nél, ak kor csak a leg sú lyo sabb koc ká za ti kategó -
riába tar to zót kell a 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ je len tés ben fel tün tet ni (a ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 39. pont ja
sze rint).

I. koc ká za ti ka te gó ria

Az ADR-elõ írások be tar tá sá nak olyan el mu lasz tá sa, amely ha lá le set, sú lyos sze mé lyi sé rü lés vagy je len tõs kör nye zet ká -
ro so dás oko zá sá nak nagy fo kú koc ká za tá val jár. Az ilyen mu lasz tá sok nál ál ta lá ban a ve szély el há rí tá sá ra meg fe le lõ,
azon na li in téz ke dé sek tör tén nek, pél dá ul a jár mû fel tar tóz ta tá sa (a to vább ha la dás meg aka dá lyo zá sa).

Ilyen mu lasz tá sok a kö vet ke zõk:

 1. Szál lí tás ból ki zárt ve szé lyes anya gok szál lí tá sa.
 2. Ve szé lyes anya gok szi vár gá sa.
 3. Nem en ge dé lye zett szál lí tá si mód dal vagy nem meg fe le lõ szál lí tó esz köz zel tör té nõ szál lí tás.
 4. Öm lesz tett szál lí tás olyan kon té ner ben, amely szer ke ze ti leg nem meg fe le lõ ál la po tú.
 5. Meg fe le lõ jó vá ha gyá si iga zo lás sal nem ren del ke zõ jár mû vel tör té nõ szál lí tás.
 6. A jó vá ha gyás ban fog lal tak nak nem meg fe le lõ jár mû, amely köz vet len ve szélyt je lent (ha nem köz vet len ve szélyt

je lent, ak kor a II. koc ká za ti ka te gó ri á ba so ro lan dó).
 7. Jó vá ha gyás nél kü li cso ma go ló esz kö zök hasz ná la ta.
 8. A vo nat ko zó cso ma go lá si uta sí tás nak nem meg fe le lõ cso ma go ló esz köz hasz ná la ta.
 9. Az egy be cso ma go lás ra vo nat ko zó kü lön le ges elõ írások be nem tar tá sa.
10. A ra ko mány el he lye zé sé re és rög zí té sé re vo nat ko zó sza bá lyok be nem tartása.
11. A kül de mény da ra bok együ vé ra ká sá ra vo nat ko zó sza bá lyok be nem tartása.
12. A kül de mény da ra bok, illetve tar tá nyok meg en ge dett töl té si fo ká nak be nem tartása.
13. Az egy szál lí tó egy ség ben szál lít ha tó mennyi ség re vo nat ko zó kor lá to zás be nem tar tá sa.
14. Ve szé lyes áru szál lí tá sa anél kül, hogy erre bár mi lyen jel zés vagy in for má ció utal na (pl. ok má nyok, a

kül de mény  da ra bok je lö lé se és bár cá zá sa, nagy bár cák és jelölések stb.).
15. A jár mû vön sem mi lyen je lö lés, illetve nagy bár ca nincs.
16. A szál lí tott anyag ra vo nat ko zó in for má ci ók (pl. UN-szám, he lyes szál lí tá si meg ne ve zés, cso ma go lá si cso port)

hi á nya, ami  miatt nem le het sé ges meg ál la pí ta ni, hogy fenn áll-e egyéb I. koc ká za ti kategóriájú szabálytalanság.
17. A jár mû ve ze tõ nek nincs ér vé nyes ok ta tá si bi zo nyít vá nya.
18. Tûz vagy nyílt láng hasz ná la tá ra vo nat ko zó ti la lom meg sze gé se.
19. A do hány zá si ti la lom be nem tar tá sa.

II. koc ká za ti ka te gó ria

Az ADR-elõ írások be tar tá sá nak olyan el mu lasz tá sa, amely sze mé lyi sé rü lés vagy kör nye zet ká ro so dás oko zá sá nak koc -
ká za tá val jár. Az ilyen mu lasz tá sok nál ál ta lá ban a ve szély el há rí tá sá ra meg fe le lõ in téz ke dé sek tör tén nek, pél dá ul a hiba
el há rí tá sá ra való kö te le zés, ha le het sé ges és cél sze rû, ak kor az el len õr zés he lyén, de leg ké sõbb a fo lya mat ban lévõ szál lí -
tá si mû ve let be fe je zé se kor.

Ilyen mu lasz tá sok a kö vet ke zõk:

 1. A szál lí tó egy ség ben egy nél több pót ko csi vagy fél pót ko csi van.
 2. A jó vá ha gyás ban fog lal tak nak nem meg fe le lõ jár mû, amely azon ban köz vet len ve szélyt nem jelent.
 3. A jár mû vön nin cse nek meg az elõ írt, üzem ké pes tûz ol tó ké szü lé kek. A tûz ol tó ké szü lék üzem ké pes nek te kint he tõ 

ak kor is, ha az elõ írt plom ba és/vagy a le já rat ide je hi ány zik, de nem te kint he tõ üzem ké pes nek, ha szem mel
lát ha tó an nem az, például a nyomásmérõ 0-t mutat.

 4. A jár mû vön nincs meg az ADR-ben, illetve az írás be li uta sí tás(ok)ban elõ írt fel sze re lés.
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 5. A cso ma go ló esz kö zök, IBC-k, illetve nagy cso ma go lá sok el len õr zé sé nek, idõ sza kos vizs gá la tá nak idõ pont ját
vagy a hasz ná la ti idõ tar ta mot nem tartották be.

 6. Sé rült cso ma go lá sú kül de mény da ra bo kat, IBC-ket, nagy cso ma go lá so kat vagy sé rült tisz tí tat lan, üres
cso ma go ló esz kö zö ket szál lí ta nak.

 7. Kül de mény da ra bo kat olyan kon té ner ben szál lí ta nak, amely szer ke ze ti leg nem meg fe le lõ ál la po tú.
 8. A tar tá nyo kat/tank kon té ne re ket (az üres, tisz tí tat la no kat is be le ért ve) nem zár ták le meg fele lõen.
 9. Kom bi nált cso ma go lás szál lí tá sa olyan kül sõ cso ma go lás sal, amely nincs meg fele lõen le zár va.
10. Hely te len bár cá zás, je lö lés vagy nagy bár cá zás.
11. Nin cse nek az ADR-nek meg fe le lõ írás be li uta sí tá sok, vagy az írás be li uta sí tá sok nem a szál lí tott áru ra

vonatkoznak.
12. A jár mû nincs meg fe le lõ fel ügye let alatt, vagy nem meg fe le lõ he lyen vá ra ko zik.

III. koc ká za ti ka te gó ria

A vo nat ko zó ren del ke zé sek be tar tá sá nak olyan el mu lasz tá sa, amely sze mé lyi sé rü lés vagy kör nye zet ká ro so dás oko zá sá -
nak kis mér té kû koc ká za tá val jár, de ahol nem szük sé ges a hi á nyos sá go kat a köz úton ki ja ví ta ni, ele gen dõ azo kat ké sõbb,
a vál lal ko zás nál meg szün tet ni.

Ilyen mu lasz tá sok a kö vet ke zõk:

 1. A nagy bár cák, a bár cák mé re te vagy a be tûk, szá mok, jel ké pek mé re te nem fe lel meg az elõ írásoknak.
 2. Az ok má nyok ban va la mely in for má ció hi ány zik (de nem az I. koc ká za ti ka te gó ria 16. pont ja alá tar to zó

in for má ció).
 3. Az ok ta tá si bi zo nyít vány nincs a jár mû vön, de bi zo nyí ték van rá, hogy a jár mû ve ze tõ ren del ke zik vele.

3. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let az 1/2002. (I. 11.) Korm. ren de let hez]

A Bizottságnak benyújtandó jelentés mintája a szabálytalanságokról és büntetésekrõl

Or szág: ....................................... Év: .........

A VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖZÚTI ELLENÕRZÉSE

A jár mû for ga lom ba he lye zé sé nek he lye(1)

Össze senaz el len õr zõ 
or szág

egyéb
EU tag ál lam

har ma dik
 or szág

A ra ko mány tar tal ma (és az ADR) alap ján el len õr zött
szál lí tó egy sé gek szá ma

Az ADR-nek nem meg fe le lõ szál lí tó egy sé gek szá ma

A fel tar tóz ta tott szál lí tó egy sé gek szá ma

A meg ál la pí tott sza bály ta -
lan sá gok szá ma koc ká za ti
ka te gó ri ák sze rint(2)

I. koc ká za ti ka te gó ria

II. koc ká za ti ka te gó ria

III. koc ká za ti ka te gó ria

A ki sza bott bün te té sek szá -
ma és tí pu sa

Fi gyel mez te tés

Bír ság

Egyéb

Köz úton szál lí tott
ve szé lyes áruk
be csült összes mennyi sé ge

.............................. t vagy ......................... tkm

(1) A for ga lom ba he lye zés he lye a gép jár mû for ga lom ba he lye zé sé nek országa.
(2) Ha több sza bály ta lan ság áll fenn egy szál lí tó egy ség nél, ak kor csak a leg sú lyo sabb koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zót kell feltüntetni.
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A Kormány
25/2006. (II. 3.) Korm.

rendelete

egyes festékek, lakkok és jármûvek
javító fényezésére szolgáló termékek

szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110. §-a (7) be kez dé sé nek e) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A ren de let cél ja a szer ves ol dó sze rek egyes fes té kek -
ben, lak kok ban és jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló
ter mé kek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé -
kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sa.
 (2) A ren de let ha tá lya az 1. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott ka te gó ri ák ba tar to zó ter mé kek re ter jed ki.

Fogalommeghatározások

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) anyag: bár mely ké mi ai elem és an nak ve gyü le tei ter -

mé sze tes for má juk ban vagy ipa ri lag elõ ál lí tott for má ban
akár szi lárd, akár fo lyé kony, akár gáz hal maz ál la pot ban;

b) ké szít mény: két vagy több anyag ból álló ke ve rék
vagy ol dat;

c) szer ves ve gyü let: bár mely, leg alább szén- és egy
vagy több hid ro gén-, oxi gén-, kén-, fosz for-, szi lí ci um-,
nit ro gén- vagy egy ha lo gén ato mot tar tal ma zó ve gyü let a
szén oxi dok, szer vet len kar bo ná tok és bi kar bo ná tok ki vé -
te lé vel;

d) il lé kony szer ves ve gyü let (VOC): bár mely szer ves
ve gyü let, amely nél a kez de ti for rás pont leg fel jebb 523 °K
(250 °C) 101,3 kPa nyo má son mér ve;

e) VOC-tar ta lom: a hasz ná lat ra kész ál la po tú ter mék
össze té te lé ben az il lé kony szer ves ve gyü le tek tö me ge
gramm/li ter (g/l) mér ték egy ség ben ki fe jez ve. A szá ra dás
so rán ké mi ai re ak ci ó val a be vo nat ré szé vé váló il lé kony
szer ves ve gyü le tek tö me ge nem tar to zik bele az adott ter -
mék VOC-tar tal má ba;

f) szer ves ol dó szer: bár mely VOC, ame lyet ön ma gá -
ban, vagy egyéb sze rek kel kom bi nál va nyers anya gok, ter -
mé kek vagy hul la dé kok ol dá sá ra, hí gí tá sá ra vagy tisz tí tó -
szer ként szennye zõ anya gok fel ol dá sá ra, vagy disz per zi ós
kö zeg ként, vagy visz ko zi tás sza bá lyo zó ként, vagy fe lü le ti

fe szült ség sza bá lyo zó ként, vagy lá gyí tó szer ként, vagy tar -
tó sí tó szer ként hasz nál nak;

g) be vo nó anyag: bár mely ké szít mény, amellyel adott
fe lü le ten de ko rá ci ós, ál lag meg óvá si vagy egyéb funk ci o -
ná lis cél lal film be vo na tot ké pez nek, ide ért ve va la mennyi
szer ves ol dó szert vagy olyan ké szít ményt, amely a meg fe -
le lõ al kal ma zás ér de ké ben szer ves ol dó szert tar tal maz;

h) film: egy vagy több fé le be vo nó anyag nak a fes ten dõ
fe lü let re való fel vi te lé vel ki ala kí tott össze füg gõ ré teg;

i) víz bá zi sú fes té kek (VB): fes té kek, ame lyek visz ko zi -
tá sát víz hoz zá adá sá val ál lít ják be;

j) ol dó szer bá zi sú fes té kek (OB): fes té kek, ame lyek
visz ko zi tá sát szer ves ol dó szer hoz zá adá sá val ál lít ják be;

k) for ga lom ba ho za tal: hoz zá fér he tõ vé té tel har ma dik
sze mé lyek szá má ra akár fi ze tés el le né ben, akár in gye ne -
sen. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen kí vü li or szág ból
szár ma zó im port for ga lom ba ho za tal nak mi nõ sül;

l) kö te le zett: az il lé kony szer ves ve gyü le tet tar tal ma zó
fes ték, il let ve lakk gyár tó ja, be ho za tal, il let ve im port ese -
té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó ja, il let ve an nak
elsõ ve võ je, amennyi ben – a 4. § (5) be kez dé sé nek ki vé te -
lé vel – a ren de let elõ írá sa i nak meg nem fe le lõ fes té ke ket
to vább for gal maz.

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek
forgalomba hozatala

3. §

(1) A kö te le zett az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott ka te gó ri ák ba tar to zó ter mé ket ak kor hoz hat for ga lom -
ba, ha a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
(a továbbiak ban: Hi va tal) a kö te le zet tet köz hi te lû ha tó sá gi 
nyil ván tar tás ba fel vet te.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel re jo go sult szerv a Hi va tal. A
Hi va tal a nyil ván tar tás ba vett kö te le zett rõl or szá gos köz -
hi te lû ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet, ame lyet sta tisz ti kai, il -
let ve el len õr zé si cé lok ra az erre fel jo go sí tott szer vek ren -
del ke zé sé re bo csát. A nyil ván tar tás ba fel vet tek jegy zé két
a Hi va tal hon lap ján – he ten kén ti fris sí tés sel – fo lya ma to -
san te szi köz zé az aláb bi tar ta lom mal: a kö te le zett meg ne -
ve zé se, szék he lyé nek és te lep he lyé nek el ér he tõ sé ge (pos -
tai cím, te le fon, fax, elekt ro ni kus le ve le zé si cím), a nyil -
ván tar tás ha tá ro zat szá ma.

(3) A Hi va tal a kö te le zet tet ak kor ve szi nyil ván tar tás ba,
ha ren del ke zik:

a) üz le ten ként vagy te lep he lyen ként mû kö dé si il let ve
te lep hely en ge déllyel,

b) a kö te le zett vagy an nak al kal ma zott ja a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés sel,

c) a gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il let ve
az egyé ni vál lal ko zó bün tet len elõ éle tet iga zo ló há rom hó -
nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vánnyal,
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d) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
sze rin ti (VPOP, APEH) iga zo lás sal, mely ta nú sít ja, hogy
köz tar to zá sa nincs,

e) az e jog sza bály ban elõ írt fel té te lek kel.

(4) A (3) be kez dés ál tal elõ ír tak ban be kö vet ke zett vál -
to zá so kat har minc na pon be lül a Hi va tal hoz be kell je len -
te ni, s az zal a nyil ván tar tást mó do sí ta ni kell.

(5) A nyil ván tar tás ba vé tel hez a 6. szá mú mel lék let sze -
rin ti ké rel met kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez csa tol ni kell a 
gaz dál ko dó szer ve zet har minc nap nál nem ré geb bi cég ki -
vo na tát, va la mint a (3) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti fel -
té te lek fenn ál lá sát iga zo ló ok ira tok, en ge dé lyek és a szak -
ké pe sí tés rõl  szóló bi zo nyít vány – a ki ad má nyo zó vagy
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – má so la tát.

(6) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rá si díj be fi -
ze té sét iga zo ló bi zony la tot.

(7) A Hi va tal a kö te le zett nyil ván tar tás ba vé te le te kin te -
té ben el len õr zést foly tat hat le.

(8) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny ség
csak a nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te le 
után kezd he tõ meg.

(9) A Hi va tal a kö te le zet tet a nyil ván tar tás ból ha tá ro zat -
tal tör li, ha

a) az e ren de let ben elõ írt fel té te lek nek nem fe lel meg;

b) az e ren de let alap ján el len õr zés re jo go sult ha tó sá gok 
meg ál la pí tá sa sze rint te vé keny sé gét az e ren de let ben elõ írt 
kö te le zett sé ge i nek meg sér té sé vel foly tat ja.

(10) A Hi va tal e ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá sa i ban
el sõ fo kú ha tó ság ként a Hi va tal ille té kes szer ve ze ti egy sé -
ge jár el. A Hi va tal szer ve ze ti egy sé gei ál tal ho zott elsõ -
fokú köz igaz ga tá si ha tá ro za tok el len be nyúj tott fel leb be -
zé se ket má sod fo kon a Hi va tal fõ igaz ga tó ja bí rál ja el.

(11) A nyil ván tar tás ból a (8) be kez dés b) pont ja sze rint
tö rölt kö te le zett a tör lés nap já tól szá mí tott egy éven be lül
nem ve he tõ nyil ván tar tás ba.

(12) Nem je gyez tet he tõ be az a kö te le zett, akit az Eu ró -
pai Unió jogi ak tu sá ban mint ter ro ris ta sze mélyt vagy szer -
ve ze tet, vagy mint a ter ro riz must tá mo ga tó sze mélyt vagy
szer ve ze tet ne ve sí tet tek, és aki el len az Eu ró pai Unió jogi
ak tu sá ban gaz da sá gi kor lá to zó in téz ke dé sek be ve ze té sét
ír ták elõ.

4. §

(1) Az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott cso por tok -
ba tar to zó ter mé kek – az (5) be kez dés ben és az 5. §-ban
fog lal tak ki vé te lé vel – a 2. szá mú mel lék let ben meg ál la pí -

tott idõ pon to kat kö ve tõ en csak ak kor hoz ha tók for ga lom -
ba és azo kat csak ak kor hasz nál hat ja a vég fel hasz ná ló, ha

a) fel hasz ná lás ra kész ál la po tuk ban VOC-tar tal muk
nem lépi túl a 2. szá mú mel lék let ben meg adott ha tár ér té ke -
ket, és

b) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar tal mú cím ké vel
van nak el lát va.

(2) A cím kén a ter mék VOC-tar tal má ra vo nat ko zó an az
aláb bi ak nak kell sze re pel ni ük:

a) a ter mék 2. szá mú mel lék let sze rin ti al ka te gó ri á ja és
a vo nat ko zó VOC ha tár ér ték g/l-ben meg ad va,

b) a fel hasz ná lás ra kész ál la po tú ter mék nek a 3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti mód sze rek kel mért, 
il let ve a szá mí tott ma xi má lis VOC-tar tal ma g/l-ben meg -
ad va.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ada tok cím kén tör té nõ fel -
tün te té sé nek mód ját, egy sé ges szö ve gét a 4. szá mú mel lék -
let tar tal maz za.

(4) Az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott azon ter -
mék ese té ben, amely hez ol dó sze re ket vagy egyéb ol dó szer 
tar tal mú össze te võ ket kell hoz zá ad ni a hasz ná lat ra kész ál -
la pot el éré sé hez, a 2. szá mú mel lék let ha tár ér té kei a hasz -
ná lat ra kész ál la po tú ter mék VOC-tar tal má ra vo nat koz -
nak.

(5) A 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
elõtt gyár tott, az (1) és (2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek nem meg fe le lõ ter mék a kö te le zett ál -
tal for ga lom ba hoz ha tó az adott ter mék VOC-tar tal má ra
vo nat ko zó kö ve tel mény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott
12 hó na pos idõ szak ban, és to vább for gal maz ha tó a fel -
hasz nál ha tó sá gi idõ le jár tá ig.

(6) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en gyár tott, az (1)
és (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg nem fe le lõ ter mé ket
a kö te le zett ak kor ér té ke sít he ti, ha a vevõ írás ban nyi lat ko -
zik ar ról, hogy

a) a kör nye zet vé del mi en ge déllyel vég zett te vé keny sé -
ge az egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony szer -
ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló 10/2001. 
(IV. 19.) KöM ren de let ha tá lya alá tar to zik, és

b) a vá sá rolt ter mé ket ki zá ró lag a sa ját te vé keny sé ge
ke re té ben kí ván ja fel hasz nál ni és más ré szé re azt to vább
nem ér té ke sí ti.

(7) A kö te le zett a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyi lat -
ko za tot a ter mék ér té ke sí té sé tõl szá mí tott 5 évig kö te les
meg õriz ni és a 7. §-ban fog lal tak alap ján el já ró el len õr zõ
ha tó ság ké ré sé re azt be mu tat ni.

(8) E ren de let alap ján – VOC-tar tal má ra való hi vat ko -
zás sal – nem tilt ha tó meg, to váb bá nem aka dá lyoz ha tó
vagy kor lá toz ha tó a ren de let ha tá lya alá tar to zó ter mék
for ga lom ba ho za ta la, ha fel hasz ná lás ra kész ál la po tá ban
tel je sí ti az e ren de let ben rá vo nat ko zó an elõ írt kö ve tel mé -
nye ket.

2006/12. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 841



5. §

(1) A kö te le zett a (2) be kez dés sze rin ti en ge dély alap ján 
jo go sult a mû em lék és mû em lé ki ér té kû épü let fenn tar tó ja, 
va la mint a mu ze á lis jel le gû gép jár mû tu laj do no sa ré szé re
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti VOC ha tár ér té ket nem tel je sí -
tõ ter mé ket for ga lom ba hoz ni.

(2) A mû em lék és a mû em lé ki ér té kû épü let fenn tar tó já -
nak ké rel mé re a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
(a továb biak ban: KÖH), a mu ze á lis jel le gû gép jár mû tu laj -
do no sá nak ké rel mé re a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
(a továb biak ban: KKF) ad en ge délyt a fel so rolt ér té kek
kar ban tar tá sá hoz és fel újí tá sá hoz a 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti VOC ha tár ér té ket nem tel je sí tõ ter mék for ga lom ba
ho za ta lá ra. A for ga lom ba ho za ta li en ge dély for má ját az
5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A ha di tech ni kai esz kö zök kö ré be tar to zó mu ze á lis
jel le gû gép jár mû kar ban tar tás ához és fel újí tá sá hoz a
2. szá mú mel lék let sze rin ti VOC ha tár ér té ket nem tel je sí tõ
ter mék for ga lom ba ho za ta lá nak en ge dé lye zé sé re vo nat ko -
zó ké re lem ese tén a KKF kö te les szak ha tó sá gi ál lás fog la -
lást kér ni a Hon vé del mi Mi nisz té ri um tól a ter mék for ga -
lom ba ho za ta lá nak, fel hasz ná lá sá nak in do kolt sá gá ra vo -
nat ko zó lag.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti en ge dély ben a for ga lom ba
hoz ha tó, az e ren de let sze rint rá vo nat ko zó ha tár ér té ket
nem tel je sí tõ ter mék mennyi sé gét a ké rel me zõ ál tal meg je -
lölt és az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal el fo ga dott cél hoz
szük sé ges leg ki sebb mér ték ben kell meg ál la pí ta ni.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti en ge dély bir to ko sa a VOC
ha tár ér té ket nem tel je sí tõ ter mék meg ren de lé se kor kö te les
az en ge dély hi te les má so la tá nak egy pél dá nyát a for ga -
lom ba hozó kö te le zett nek át ad ni. A kö te le zett az en ge -
délyt kö te les leg alább 5 évig meg õriz ni és el len õr zés so rán 
az en ge déllyel iga zol ni a 4. § (1) be kez dé sé ben fog lalt elõ -
írás nak nem meg fe le lõ ter mék for ga lom ba ho za ta lá nak
jog sze rû sé gét.

Adatszolgáltatás és ellenõrzés

6. §

(1) Az éven te leg alább 100 kg VOC-t tar tal ma zó ter mé -
ket gyár tó vagy elsõ for ga lom ba hozó min den év ja nu ár
31-ig kö te les a Hi va tal ré szé re be je len te ni – a cég azo no sí -
tó ada ta i nak meg adá sa mel lett – az ál ta la az elõ zõ év ben
for gal ma zott, az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott al -
ka te gó ri ák ba so rolt ter mé kek VOC-tar tal mát, me lyet a Hi -
va tal össze sít ve a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
(a továb biak ban: FVF) ré szé re to váb bít.

(2) Az en ge dé lye zõ ha tó sá gok – a KÖH és a KKF – az
5. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint ki adott for ga lom ba
ho za ta li en ge dé lyek rõl ne gyed éven te tá jé koz tat ják az
FVF-t.

(3) A VOC-tar tal mú ter mé kek re vo nat ko zó je len tés té te -
li kö te le zett sé get az Eu ró pai Bi zott ság felé a 2004/42/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 7. cik ké nek meg fe -
le lõ en az FVF tel je sí ti.

7. §

(1) Az FVF pi ac fel ügye le ti mo ni tor ing rend szert üze -
mel tet a for ga lom ba ho zott, az 1. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt ka te gó ri ák ba tar to zó, VOC-tar tal mú ter mé kek
2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé sé re. A pi ac fel ügye le ti el -
len õr zést az FVF és a te rü le ti fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ -
sé gek (a to váb bi ak ban együtt: pi ac fel ügye le ti ha tó ság)
vég zik.

(2) A mo ni tor ing rend szer ke re té ben vég zett pi ac-fel -
ügye le ti el len õr zés so rán a pi ac fel ügye le ti ha tó ság jo go -
sult:

a) a ter mék 4. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tar tal -
mú cím ké je meg lé té nek és tar tal má nak el len õr zé sé re,

b) a ter mék bõl min ta vé tel re és a cím kén fel tün te tett
VOC-tar ta lom nak mé rés sel való el len õr zé sé re a 3. szá mú
mel lék let ben meg ne ve zett mód sze rek kel.

(3) A kö te le zett az el len õr zõ ha tó sá gok ké ré sé re a cím -
kén a VOC-tar ta lom ra vo nat ko zó an fel tün te tett ér té ke ket
meg ala po zó do ku men tu mo kat vagy azok má so la tát, to -
váb bá a nyil ván tar tás ba vé tel do ku men tu ma it kö te les be -
mu tat ni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti el len õr zõ ha tó ság a monito -
ring rend szer ben vég zett pi ac-fel ügye le ti el len õr zés és az
Eu ró pai Bi zott ság felé tör té nõ je len tés té tel te kin te té ben a
pi ac fel ügye le ti ha tó ság, a te vé keny ség nyil ván tar tás ba vé -
te le te kin te té ben a Hi va tal.

8. §

(1) Amennyi ben a pi ac fel ügye le ti ha tó ság az el len õr zés
so rán meg ál la pít ja, hogy a ter mék nem fe lel meg az e ren -
de let ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek, a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény ben (a továb biak ban:
Fgytv.), va la mint az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos -
sá gá ról és az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról
 szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mé nye ken túl me nõ en
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a) el ren del he ti a cím ké zé si hi á nyos sá gok meg ha tá ro -
zott idõn be lül tör té nõ pót lá sát,

b) ja vas la tot te het a Hi va tal nak a nyil ván tar tás ból való
tör lés re.

(2) Az el len õr zés so rán az el já ró pi ac fel ügye le ti ható -
ság ál tal vett min ta vizs gá la tá nak költ sé ge az el le nõr zöt tet
ter he li, ha a min ta az elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel
meg.

(3) Az Fgytv. 48. §-a al kal ma zá sa szem pont já ból az
e ren de let ben elõ írt, a pi ac fel ügye le ti ha tó ság ál tal el len õr -
zött kö ve tel mé nyek fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek nek
mi nõ sül nek.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
te lek kel – 2006. feb ru ár 15-én lép ha tály ba, egy ide jû leg az 
egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony szer ves ve -
gyü let ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló 10/2001.
(IV. 19.) KöM ren de let 1. szá mú mel lék le te 3. pont já nak
a) al pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) A 3. § (1) be kez dé se 2006. jú ni us 15-én lép ha tály ba.

(3) A 6. § (1) be kez dé se, a 7. § és a 8. § 2007. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(4) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 5. §-a a kö vet ke -
zõ j) pont tal egé szül ki:

[A Hi va tal ke res ke del mi igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö -
ré ben:]

„j) el lát ja az il lé kony szer ves ve gyü let (VOC) tar tal mú
fes té kek és lak kok ese té ben az egyes fes té kek, lak kok és
jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek szer ves ol -
dó szer tar tal má nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 25/2006. (II. 3.)
Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott kö te le zett nek, va la mint
üz le té nek vagy te lep he lyé nek köz hi te lû ha tó sá gi nyil ván -
tar tás ba vé te lét.”

(5) Ez a ren de let a szer ves ol dó sze rek egyes fes té kek -
ben, lak kok ban és jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló
ter mé kek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé -
kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról és
az 1999/13/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis
21-én kelt, 2004/42/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

1. számú melléklet
a 25/2006. ( II. 3.) Korm. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó
VOC-tartalmú termékek kategóriái

A. Fes té kek és lak kok

Ezen ren de let al kal ma zá sá ban a fes té kek és lak kok ki fe -
je zés az aláb bi al ka te gó ri ák ban fel so rolt ter mé ke ket je len -
ti, az ae ro szo lok ki vé te lé vel. Ezek olyan be vo nó anya gok,
ame lye ket épü le te ken, az épü le tek dí szí tõ ele me in, tar to zé -
ka in és kap cso ló dó ré sze in de ko rá ci ós, funk ci o ná lis és ál -
lag meg óvá si cél ból hasz nál nak. Al ka te gó ri ák:

a) ,,bel sõ fa lak és mennye ze tek matt ha tá sú be vo nó -
anya ga”: bel sõ fa la kon és mennye ze te ken hasz nált fes té -

kek, ame lyek be vo na tá nak fé nyes sé gi foka £25@60°.
b) ,,bel sõ fa lak és mennye ze tek fé nyes be vo nó anya ga”: 

bel sõ fa la kon és mennye ze te ken hasz nált fes té kek, ame -
lyek be vo na tá nak fé nyes sé gi foka >25@60°.

c) ,,ás vá nyi anyag ból ké szült kül sõ fa lak be vo nó anya -
ga”: kõ-, tég la- vagy gipsz anya gú kül sõ fa la kon hasz nált
fes té kek;

d) ,,kül té ri/bel té ri dí szí tõ- és át vo nó fes té kek fára, fém -
re vagy mû anyag ra”: dí szí tõ- vagy bur ko ló ele mek re hasz -
nált, át lát szat lan fil met ké pe zõ be vo nó anya gok. Eze ket a
be vo nó anya go kat fa-, fém- vagy mû anyag fe lü le tek ke ze -
lé sé re fej lesz tet ték ki. Ebbe az al ka te gó ri á ba tar toz nak az
ala po zó fes té kek és a köz ben sõ fes té kek;

e) ,,kül té ri/bel té ri dí szí tõ lak kok és fa la zú rok (fa pá -
cok)”: dí szí tõ ele mek re al kal ma zott, át lát szó vagy fé lig át -
lát szó fil met kép zõ be vo nó anya gok, ame lye ket de ko rá ci ós 
vagy ál lag meg óvá si cél ból fára, fém re és mû anya gok ra
hasz nál nak. Ebbe az al ka te gó ri á ba tar toz nak az át lát szat -
lan fa pá cok is. Az át lát szat lan fa pá cok olyan be vo nó anya -
gok, ame lyek a fa dí szí té sét és idõ já rás el le ni vé del mét
szol gá ló nem át lát szó film ré te get ké pez nek a fa fe lü le ten,
aho gyan azt az MSZ EN 927-1:2000 szab vány a fél sta bil
ka te gó ri án be lül de fi ni ál ja;

f) ,,kis test anya gú fa pá cok”: olyan fa pá cok, ame lyek -
nek az MSZ EN 927-1:2000 szab vány sze rint az át la gos

ré teg vas tag sá ga ki sebb mint 5 mm, az MSZ EN ISO
2808:2000 szab vány 5A mód sze ré vel mér ve;

g) ,,ala po zók”: olyan be vo nó anya gok, ame lyek szi ge -
te lõ és/vagy pó rus tö mí tõ tu laj don ság gal ren del kez nek, és
fa fe lü le tek, fa lak vagy mennye ze tek ke ze lé sé re szol gál -
nak;

h) ,,mély ala po zók és/vagy be eresz tõk”: laza, por ló fe -
lü le tek sta bi li zá lás ra, hid ro fób tu laj don sá gok ki ala kí tá sá ra 
és/vagy fa fe lü le tek kék gom bá so dá sá nak meg aka dá lyo zá -
sá ra hasz nált be vo na tok;

i) ,,egy kom po nen sû spe ci á lis be vo nó anya gok”: film -
kép zõ anya got tar tal ma zó spe ci á lis tu laj don sá gú be vo na -
to kat adó fes té kek. E a be vo nó anya go kat spe ci á lis cé lok ra
fej lesz tet ték ki, úgy mint a mû anya gok ala po zó- és fe dõ be -
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vo na tá nak, vas tar tal mú fe lü le tek ala po zó be vo na tá nak, re -
ak tív fé mek, mint pl. cink és alu mí ni um ala po zó be vo na tá -
nak, a kor ró zió gát ló be vo na tok nak, a pad ló be vo na tok nak,
ide ért ve a fa- és ce ment pad ló kat, a fal fir ka-ál ló be vo na -
tok nak, a tûz gát ló vé dõ ré te gek nek és fo ko zott hi gi é ni ai el -
vá rá sok tel je sí té sé re az élel mi szer- és ital ipar ban, va la mint 
az egész ség ügy ben al kal ma zott be vo na tok ki ala kí tá sá ra
al kal mas fes té ke ket;

j) ,,két kom po nen sû spe ci á lis (re ak tív) be vo nó anya -
gok”: az egy kom po nen sû be vo nó anyag gal meg egye zõ
 felhasználású fes té kek, de az al kal ma zá suk elõtt egy má -
so dik kom po nens hoz zá adá sa szük sé ges (pl. ter ci er
 aminok);

k) ,,több szí nû be vo na tok”: köz vet len el sõd le ges al kal -
ma zás sal is két tó nu sú vagy több szí nû ha tás el éré sé re ki fej -
lesz tett be vo nó anya gok;

l) ,,de ko rá ci ós ún. ef fekt be vo nó anya gok”: jel lem zõ -
jük, hogy spe ci á li san fes tett vagy le ala po zott fe lü le tek re
tör té nõ fel hor dást kö ve tõ en, a szá ra dás so rán kü lön bö zõ
szer szá mok kal ke zel ve kü lön le ges min tá za tú fe lü le te ket
ad nak.

B. Jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek

Ezen ren de let al kal ma zá sá ban a „jár mû ja ví tó fényezé -
sére szol gá ló ter mé kek”: az aláb bi al ka te gó ri ák ban fel so -
rolt ter mé kek. Eze ket az anya go kat a köz úti jár mû vek mû -
sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM
ren de let meg ha tá ro zá sa sze rin ti jár mû vek vagy azok ré -
sze i nek fes té sé re hasz nál ják jár mû ja ví tá si, kon zer vá lá si
vagy de ko rá ci ós cél lal, és ezt nem az ere de ti gyár tó be ren -
de zés ben (gyár tó so ron) vég zik el. Al ka te gó ri ák:

a) ,,elõ ké szí tõ és tisz tí tó”: anya gok azok a ter mé kek,
ame lye ket a régi be vo na tok és rozs da ké mi ai vagy me cha -
ni kai el tá vo lí tá sá ra vagy az új be vo nat hoz szük sé ges
 tapadó-híd ki ala kí tá sá ra fej lesz tet tek ki:

(i) az elõ ké szí tõ anya gok közé tar toz nak a pisz toly mo -
sók (a szó ró pisz toly és egyéb esz kö zök át mo sá sá ra szol gá -
ló tisz tí tók), fes ték el tá vo lí tók, zsír ta la ní tók (a mû anya -
gok nál al kal ma zott an ti szta ti kus tí pu sú ak is) és a szi li kon
le mo sók,

(ii) ,,fe lü let tisz tí tók”: azok a tisz tí tás ra szol gá ló ter mé -
kek, ame lye ket az elõ ké szí tés so rán, a vég sõ be vo nat fel vi -
te le elõtt a fe lü let szennye zõ dé se i nek el tá vo lí tá sá ra al kal -
maz nak;

b) ,,ka rosszé ria kitt”: nagy sû rû sé gû anya gok, ame lye -
ket a mély fe lü le ti egye net len sé gek ki egyen lí té sé re al kal -
maz nak a fe lü let kép zõ/si mí tó fel vi te le elõtt;

c) ,,ala po zó”: bár mely be vo nat, ame lyet fém tisz ta vagy 
meg lé võ be vo na tok ra visz nek fel kor ró zió vé de lem cél já -
ból a köz ben sõ ré teg fel vi te le elõtt:

(i) „fe lü let kép zõ/si mí tó”: köz vet le nül a fe dõ ré teg fel vi -
te le elõtt a kor ró zió vé de lem, a fe dõ ré teg meg fe le lõ ta pa dá -

sá nak biz to sí tá sa, va la mint a ki sebb fe lü le ti egye net len sé -
gek ki töl té sé vel az egy sé ges, sima fe lü let ki ala kí tá sa cél já -
ból al kal ma zott be vo nó anyag,

(ii) ,,ál ta lá nos fém ala po zó”: ala po zó ként tör té nõ al kal -
ma zás ra szol gá ló be vo nó anyag, mint pl. ta pa dás ja ví tók,
töl tõ ala po zók, be vo nat ala pok, mû anyag ala po zók, ned ves
ala po zók, nem szem csés kit tek, szó ró kit tek,

(iii) ,,mosó ala po zó”: leg alább 0,5 tö meg szá za lék fosz -
for sa vat tar tal ma zó, köz vet le nül fém tisz ta fe lü le te ken kor -
ró zió vé de lem vagy ta pa dás biz to sí tás cél já ból al kal ma zott
be vo na tok; he geszt he tõ ala po zó ként hasz nált be vo na tok;
gal va ni zált vagy cink fe lü le tek ke ze lé sé re hasz nált pác -
oldatok;

d) ,,át vo nó fes ték”: pig men tált be vo nó anyag, ame lyet
egy vagy több ré teg ben visz nek fel a fe lü let csil lo gá sá nak
vagy el len ál ló ké pes sé gé nek ki ala kí tá sá ra. Ide tar to zik va -
la mennyi szí nes bá zis fes ték ként és lakk fe dõ ré teg ként
hasz nált ter mék:

(i) „bá zis fes ték”: a szín és a kí vánt op ti kai ha tás el éré se
ér de ké ben al kal ma zott pig men tált be vo na tok, de ezek nem 
a be vo nat rend szer fé nyes sé gé nek vagy fe lü le ti el len ál ló
ké pes sé gé nek ki ala kí tá sá ra szol gál nak,

(ii) ,,fe dõ ré teg”: a be vo nat rend szer fé nyes sé gé nek és
el len ál ló ké pes sé gé nek ki ala kí tá sá ra hasz nált át lát szó be -
vo nat;

e) ,,spe ci á lis be vo na tok”: spe ci á lis tu laj don sá gok kal
ren del ke zõ fel sõ be vo nat ként hasz nált be vo na tok, úgy -
mint me tál- vagy gyöngy ház fény egy ré teg ben, kü lön le ges 
egy szí nû vagy át lát szó fe dõ ré te gek (mint pl. karc ál ló és
flu o ro zott fe dõ ré teg), vissza tük rö zõ alap ré teg, fe lü let ki -
kép zé sek (pl. ka la pács lakk ha tá sú fe lü let), csú szás gát ló,
tö mí tõ, le pat tog zás álló be vo na tok, bel sõ fe lü let ke ze lé sek; 
és ae ro szo lok.

2. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A. Festékek és lakkok VOC-tartalmának
felsõ határértékei

Ter mék al ka te gó ria Tí pus

I. sza kasz
(g/l*)

(2007. 
I. 1-jé tõl)

II. sza kasz
(g/l*)

(2010. 
I. 1-jé tõl)

a bel sõ matt fa lak és mennye ze tek
(fé nyes ség <25@60°)

VB
OB

75
400

30
30

b bel sõ fé nyes fa lak és mennye ze tek
(fé nyes ség >25@60°)

VB
OB

150
400

100
100

c ás vá nyi anyag ból ké szült kül sõ
fa lak

VB
OB

75
450

40
430
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Ter mék al ka te gó ria Tí pus

I. sza kasz
(g/l*)

(2007. 
I. 1-jé tõl)

II. sza kasz
(g/l*)

(2010. 
I. 1-jé tõl)

d bel té ri/kül té ri dí szí tõ- és át vo nó
fes té kek fára, fém re

VB
OB

150
400

130
300

e bel té ri/kül té ri dí szí tõ lak kok és
fa la zú rok (fa pá cok), ide ért ve az
át lát szat lan fa la zú ro kat

VB
OB

150
500

130
400

f bel té ri/kül té ri kis test anya gú 
fa pá cok (fa vé kony la zú rok)

VB
OB

150
700

130
700

g ala po zók VB
OB

50
450

30
350

h mély ala po zók VB
OB

50
750

30
750

i egy kom po nen sû spe ci á lis
be vo nó anya gok

VB
OB

140
600

140
500

j két kom po nen sû re ak tív
be vo nó anya gok, spe ci á lis
fel hasz ná lás ra, pl. pad lók ra

VB
OB

140
550

140
500

k több szí nû be vo nó anya gok VB
OB

150
400

100
100

l de ko rá ci ós (ef fekt
ha tá sú) be vo nó anya gok

VB
OB

300
500

200
200

* g/l köz vet len hasz ná lat ra kész ál la pot ban.

B. Jármûvek
javító fényezésére szolgáló termékek
VOC-tartalmának felsõ határértékei

Ter mék
 al ka te gó ria

Be vo nó anya gok VOC g/l*
(2007. I. 1.)

a elõ ké szí tõ és tisz tí tó
anya gok

elõ ké szí tõ
tisz tí tó

850
200

b ka rosszé ria kitt min den tí pus 250

c ala po zó fes ték fe lü let kép zõ/si mí tó
és ál ta lá nos (fém)
ala po zó
mosó alapozó

540

780

Ter mék
 al ka te gó ria

Be vo nó anya gok VOC g/l*
(2007. I. 1.)

d fedõ be vo nó anyag min den tí pus 420

e spe ci á lis be vo nó anyag min den tí pus 840

* g/l a ter mék hasz ná lat ra kész ál la po tá ban. Az a) al ka te gó ria ki vé te lé vel
a hasz ná lat ra kész ter mék összes víz tar tal ma ki vo nan dó.

3. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek

Pa ra mé ter
Mér ték-
egy ség

Vizs gá lat

Mód szer Ki adás éve

VOC-tar ta lom g/l MSZ EN ISO
11890-2:2001

2002

VOC-tar ta lom re ak tív
ol dó sze rek je len lé té ben

g/l ASTMD 2369 2003

4. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

EU li mit va lue for this pro duct (cat./sub cat.):
........g/l (2007)/.....g/l (2010)*
This pro duct con ta ins max ....g/l VOC

EU ha tár ér ték erre a ter mék re (ka te gó ria/al ka te gó ria):
....g/l (2007)/.....g/l (2010)*.
Ez a ter mék leg fel jebb ...g/l VOC-t tar tal maz.

ka te gó ria: fes té kek és lak kok ese té ben „A”, 
jár mû ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé -
kek ese té ben „B”,

al ka te gó ria: a 2. számú mel lék let ben meg ha tá ro zott
al ka te gó ria betûjele

* 2010. ja nu ár 1. elõtt csak a 2007. ja nu ár 1-jével, 2010. ja nu ár 1. után
csak az ezen idõ pont tól ha tá lyos ha tár ér ték fel tün te té se kö te le zõ, de mind két
ha tár ér ték fel tün te té sé re is le he tõ ség van.
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5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

En ge dély szá ma: ........................

Egyedi engedély VOC-tartalmú termékek forgalomba hozatalára

Ter mék meg ne ve zé se: ......................................................................................................................................................

Ter mék al ka te gó ri á ja*: .....................................................................................................................................................

Ter mék VOC-tar tal ma: ............................................................................................................................................ (g/l)

Ter mék meg ren delt mennyi sé ge: ............................................................................................................................. (kg)

Ter mék for ga lom ba hoz ha tó mennyi sé ge: ............................................................................................................... (kg)

A ter mék fel hasz ná lá sá nak cél ja: .....................................................................................................................................

A vá sár lás ra jo go sult

 – Ter mé sze tes sze mély

   neve: .....................................................................................................................................................................

   lak cí me: ................................................................................................................................................................

   ál lam pol gár sá ga: ...................................................................................................................................................

   alá írá sa: .................................................................................................................................................................
 
 – Vál lal ko zás

   neve: .....................................................................................................................................................................

   címe: .....................................................................................................................................................................
  
   kép vi se le té re jo go sult sze mély

   neve: .....................................................................................................................................................................

   be osz tá sa: ..............................................................................................................................................................

   alá írá sa: .................................................................................................................................................................

Az MKEH ál tal ve ze tett nyil ván tar tá si szá ma: .................................................................................................................

En ge dé lye zõ szerv

   neve: .....................................................................................................................................................................

   címe: .....................................................................................................................................................................

Az en ge dé lye zõ szerv nél en ge dé lye zés re jo go sult sze mély

   neve: .....................................................................................................................................................................

   be osz tá sa: ..............................................................................................................................................................

   alá írá sa: .................................................................................................................................................................

Dá tum: .............................................................................

* Az 1. szá mú mel lék let ben fog lal tak sze rint.
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6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
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K É R E L E M

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ 

FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA 

I. Tevékenység megnevezése II. TEÁOR kódja 

VOC-tartalmú festék- és lakk gyártás/forgalmazás 

 – új nyilvántartásba vétel 

 – nyilvántartás módosítása   nyilvántartás száma: 

III. Kérelmez
neve: adószáma: 

székhelye:  (irányítószám, város, utca, házszám)

megye: 
telefonszáma: faxszáma: 
e-mail:  internet cím: 
vállalkozói igazolvány/cégkivonat száma: 
vezet  (I)  neve: 
beosztása: 
születési helye, id pontja:
anyja neve: 

vezet  (II)  neve:  
beosztása: 
születési helye, id pontja:
anyja neve: 

IV. A kérelmezett üzlet, telephely

címe: (irányítószám, város, utca, házszám)

megye: 
m ködési engedélyt kiállító hatóság neve: 
m ködési engedélyt kiállító hatóság címe: 
m ködési engedély száma: 
üzletköri megjelölés: 
szakképesítéssel rendelkez  neve: 
bizonyítvány száma: 
szakképesítés megnevezése: 
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HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

V. A vo nat ko zó ren de let ben elõ írt iga zo lá sok, nyi lat ko za tok fel so ro lá sa

1. vál lal ko zói iga zol vány, vagy 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat hi te le sí tett má so la ta  

2. he lyi sé gek bér le ti szer zõ dé se vagy tu laj do ni lap ja ere de ti vagy hi te le sí tett má so lat ban
(amennyi ben az 1. pont sze rin ti do ku men tu mok ban a ké rel me zett üz let/te lep hely nem
sze re pel)  

3. a ve ze tõk bün tet len elõ éle tét iga zo ló, 3 hó nap nál nem ré geb bi ere de ti

ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány/ok*  

4. adó ha tó ság 3 hó nap nál nem ré geb bi ere de ti iga zo lá sa, hogy a ké rel me zõ men tes
a köz tar to zá sok tól*  

5. vám ha tó ság 3 hó nap nál nem ré geb bi ere de ti iga zo lá sa, hogy a ké rel me zõ nek nincs
vám tar to zá sa*  

6. a ké rel me zõ nyi lat ko za ta, hogy nincs egyéb jog erõ sen meg ál la pí tott köz tar to zá sa 
(a mel lé kelt nyi lat ko zat min ta alap ján)  

7. amennyi ben ren del ke zik mû kö dé si en ge déllyel (üz let re, il let ve te lep hely re vo nat ko zó an), 
ak kor a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se és a mû kö dé si en ge dély szá ma (a mû kö dé si en ge dély 
hi te le sí tett má so lat ban is el fo gad ha tó)  

8. üz le ten ként, il let ve te lep he lyen ként a ke res ke dõ vagy al kal ma zott ja szak ké pe sí té sé nek iga zo lá sa
hi te le sí tett má so lat ban

9. mun ka szer zõ dés ere de ti vagy hi te le sí tett má so la ta, amennyi ben szak ké pe sí tés sel a tel jes
mun ka idõ ben fog lal koz ta tott al kal ma zott ren del ke zik  

10. ........... Ft el já rá si díj be fi ze té sé nek iga zo lá sa  

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal szám la szá ma: 10032000-00282448-00000000

Kincs tá ri tranz ak ci ós kód: 310

* Ki vé ve, ha az ügy fél kéri és írás ban nyi lat koz za, hogy azt az MKEH sze rez ze be he lyet te a meg fe le lõ il le ték, il let ve igaz ga tá si szol gál ta tá si díj el le né ben,
 továbbá fel ha tal ma zást ad sze mé lyes ada tai ke ze lé sé re.

Tu do má sul ve szem, hogy a nyil ván tar tás ba vé tel hez az MKEH-nak az ille té kes kör nye zet vé del mi fel ügye lõ ség egyet ér -
té sét is be kell sze rez ni, és a nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé ig a te vé keny ség nem gya ko rol ha tó.

Dá tum:  .....................................................
........................................................

alá írás

(pe csét vagy sze mé lyi iga zol vány szá ma)

Meg jegy zés:

  ki töl té se „x”-szel, a meg fe le lõ mel lék let meg lé te ese tén.
 MKEH címe: 1537 Bu da pest, Pf. 345

Nyilatkozat

Alul írott, ...................................................................................... a vál lal ko zás (szék hely: ........................................
. .......................................)  ügy ve ze tõ igaz ga tó ja  a  25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 3. § (3) be kez dés d) pont ja és (9) be -
kez dé se alap ján nyi lat ko zom, hogy az adó ha tó ság, vám ha tó ság ál tal ki ál lí tott/andó do ku men tu mo kon kí vül nincs egyéb, 
jog erõ sen meg ál la pí tott köz tar to zá som.

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

alá írás
(pe csét vagy szig. szám)
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A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

9/2006. (II. 3.) FVM
rendelete

a borok eredetvédelmi szabályairól szóló
97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének b), g) és
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A védett eredetû bor földrajzi eredetjelölésére szol-
gáló származáshely-megnevezéseket és azok használatát
az adott védett eredetû bort szabályozó miniszteri rendelet
tartalmazza. A védett eredetû bor megnevezése kizárja an-
nak más, az adott meghatározott termõhelyrõl származó
minõségi borra való használatát.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A védett eredetû bor megnevezése a szabályzatá-
ban meghatározott termõhely nevébõl és fajtából, vagy az
utóbbit helyettesítõ kifejezésbõl áll.

(4) Védett eredetû bor megnevezésében feltüntethetõ a
szabályzatában felsorolt és pontosan körülhatárolt dûlõk
neve is.”

2. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

3. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2006. február 15-én lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti a rendelet 5. §-a (2) bekezdésének

f) pontja, továbbá 6. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjai,
valamint a szõlõ és bor származási bizonyítványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet
10. §-ának (4) bekezdése.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 9/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

A tájborok földrajzi eredetjelölésére használható
földrajzi egységek megnevezései

1. Alföldi: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-
Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg

2. Balatonmelléki: Fejér, Somogy, Veszprém, Zala
3. Dél-alföldi: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád

4. Dél-dunántúli: Baranya, Somogy, Tolna, Zala

5. Duna melléki: Bács-Kiskun, Fejér, Pest, Tolna

6. Dunántúli: Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém,
Zala

7. Duna–Tisza közi: Bács-Kiskun, Csongrád,
Jász-Nagykun, Pest

8. Észak-dunántúli: Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Ko-
márom-Esztergom, Vas, Veszprém

9. Felsõ-magyarországi: Borsod-Abaúj-Zemplén, He-
ves, Nógrád

10. Nyugat-dunántúli: Somogy, Vas, Zala

11. Tisza melléki: Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagy-
kun-Szolnok

12. Tisza völgyi: Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bi-
har, Jász-Nagykun-Szolnok

13. Zempléni: Borsod-Abaúj-Zemplén

2. számú melléklet
a 9/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

Borvidékek, borvidéki körzetek,
borvidéki települések

1. Ászár-Neszmélyi borvidék:
a) Ászári körzet: Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete,

Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely,
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b) Neszmélyi körzet: Baj, Bajót, Dunaalmás, Duna-
szentmiklós, Esztergom, Kesztölc, Kocs, Lábatlan, Mo-
csa, Neszmély, Nyergesújfalu, Mogyorósbánya, Süttõ,
Szomód, Tata, Tát, Tokod, Vértesszõlõ
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

2. Badacsonyi borvidék:
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,

Balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas,
Káptalantóti, Kisapáti, Kõvágóörs, Nemesgulács, Rapos-
ka, Révfülöp, Salföld, Szigliget, Tapolca településeknek a
szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

3. Balatonboglári borvidék:
a) Balatonlellei körzet: Andocs, Balatonboglár, Bala-

tonlelle, Balatonendréd, Balatonöszöd, Balatonszabadi,
Balatonszemes, Gyugy, Karád, Kõröshegy, Kötcse, Lát-
rány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Somogytúr, Szólád, Szõlõs-
györök, Visz, Zamárdi,

b) Kaposi körzet: Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Ker-
cseliget, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma,

c) Marcali körzet: Balatonberény, Balatonkeresztúr,
Böhönye, Csurgó, Hollád, Kéthely, Marcali, Somogysám-
son, Somogyzsitfa
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

4. Balaton-felvidéki borvidék:
a) Balatonederics-Lesencei körzet: Balatonederics, Le-

sencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita,
Sáska, Zalahaláp,

b) Cserszegi körzet: Balatongyörök, Csabrendek, Cser-
szegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz-Egregy, Rezi, Sümeg, Sü-
megprága, Várvölgy, Vonyarcvashegy,

c) Káli körzet: Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál,
Mindszentkálla, Monostorapáti, Szentbékkálla
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

5. Balatonfüred-Csopaki borvidék:
a) Balatonfüred-Csopaki körzet: Alsóörs, Aszófõ, Ba-

latonakali, Balatonalmádi, Balatonfõkajár, Balatonfüred,
Balatonkenese, Balatonszõlõs, Balatonudvari, Balatonvi-
lágos, Csopak, Dörgicse, Felsõörs, Lovas, Mencshely, Ör-
vényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly,

b) Zánkai körzet: Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár,
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

6. Bükki borvidék:
Aszaló, Barabás, Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos,

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Edelény, Emõd,
Harsány, Kács, Kisgyõr, Kistokaj, Mályi, Megyaszó,
Mezõkövesd, Miskolc, Nyékládháza, Sály, Szikszó, Tard,
Tibolddaróc, Vatta településeknek a szõlõkataszter szerint
I. és II. osztályú határrészei.

7. Csongrádi borvidék:
a) Csongrádi körzet: Csongrád, Hódmezõvásárhely,
b) Kisteleki körzet: Balástya, Csengele, Kistelek, Pusz-

taszer, Szatymaz,
c) Mórahalmi körzet: Ásotthalom, Bordány, Domaszék,

Kiskundorozsma, Mórahalom, Zákányszék, Zsombó,
d) Pusztamérgesi körzet: Forráskút, Öttömös, Puszta-

mérges, Ruzsa, Üllés
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

8. Egri borvidék:
a) Debrõi körzet: Aldebrõ, Feldebrõ, Kompolt, Tarna-

szentmária, Tófalu, Verpelét,
b) Egri körzet: Andornaktálya, Demjén, Eger, Eger-

bakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsõtárkány, Kerecsend,
Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

9. Etyek-Budai borvidék:
a) Budai körzet: Budajenõ, Budakeszi, Páty, Pilisbo-

rosjenõ, Telki, Tök, Üröm,
b) Etyeki körzet: Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Etyek,

Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Buda-
pest XXII. kerület Budafok,

c) Velencei körzet: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap,
Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

10. Hajós-Bajai borvidék:
Baja, Bátmonostor, Császártöltés, Csátalja, Csávoly,

Dávod, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Nemes-
nádudvar, Rém, Sükösd, Vaskút településeknek a szõlõka-
taszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

11. Kunsági borvidék:
a) Bácskai körzet: Bácsalmás, Bácsszõlõs, Borota, Csi-

kéria, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kunbaja, Mély-
kút, Tompa, Kelebia,

b) Cegléd-Monor-Jászsági körzet: Albertirsa, Bénye,
Cegléd, Ceglédbercel, Csemõ, Dány, Gomba, Hernád, He-
ves, Inárcs, Jászberény, Jászszentandrás, Kakucs, Kóka,
Monor, Nagykõrös, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pilis, Tóal-
más, Tápiószentmárton, Tápiószele, Újlengyel,

c) Duna menti körzet: Apostag, Dunapataj, Dunavecse,
Dömsöd, Harta, Solt, Ráckeve, Szigetcsép, Szigetszent-
márton, Szigetújfalu, Tököl,

d) Izsáki körzet: Ágasegyháza, Fülöpháza, Fülöpszál-
lás, Izsák, Kunszentmiklós, Orgovány, Páhi, Szabadszál-
lás,

e) Kecskemét-Kiskunfélegyházi körzet: Ballószög,
Bugac, Felsõlajos, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás,
Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Kunba-
racs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse,
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f) Kiskõrösi körzet: Akasztó, Bócsa, Csengõd, Imre-
hegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskõrös, Pirtó, Soltszentimre,
Soltvadkert, Tabdi, Tázlár,

g) Kiskunhalas-Kiskunmajsai körzet: Balotaszállás,
Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunha-
las, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát,
Szank, Zsana,

h) Tisza menti körzet: Cibakháza, Cserkeszõlõ, Csépa,
Kocsér, Lakitelek, Nagyrév, Nyárlõrinc, Szelevény,
Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszajenõ, Tiszaföldvár-Homok,
Tiszainoka, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

12. Mátrai borvidék:
a) Mátrai körzet: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló,

Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi,
Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Hal-
majugra, Hatvan, Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde,
Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta,

b) Síkvidéki körzet: Budapest-Rákosliget, Kerepes,
Kisnémedi, Mogyoród, Õrbottyán, Szada, Szendehely,
Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

13. Móri borvidék:
Csákberény, Csókakõ, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly

településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

14. Nagy-Somlói borvidék:
a) Kissomlyó-Sághegyi körzet: Borgáta, Celldömölk,

Kemeneskápolna, Kissomlyó, Mesteri, Sitke,
b) Somló-hegyi körzet: Borszörcsök, Doba, Somlóje-

nõ, Somlószõlõs, Somlóvásárhely
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

15. Pannonhalmi borvidék:
Écs, Felpéc, Gyõr-Ménfõcsanak, Gyõrság, Gyõrszeme-

re, Gyõrújbarát, Kajárpéc, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma,
Pázmándfalu, Ravazd, Tényõ településeknek a szõlõka-
taszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

16. Pécsi borvidék:
a) Szigetvári körzet: Helesfa, Kispeterd, Mozsgó,

Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szentlõrinc, Szigetvár,
b) Pécsi körzet: Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Iván-

battyán, Keszü, Kiskassa, Kõvágószõlõs, Kõvágótöttös,
Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely,

c) Versendi körzet: Babarc, Bár, Bóly, Dunaszekcsõ,
Hásságy, Lánycsók, Máriakéménd, Mohács, Monyoród,
Nagynyárád, Olasz, Szajk, Szederkény, Versend
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

17. Soproni borvidék:

a) Kõszegi körzet: Csepreg, Felsõcsatár, Kõszeg, Vas-
keresztes,

b) Soproni körzet: Fertõboz, Fertõendréd, Fertõrákos,
Fertõszentmiklós, Fertõszéplak, Harka, Hidegség, Kóphá-
za, Nagycenk, Sopron

településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

18. Szekszárdi borvidék:

Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Ka-
kasd, Kéty, Medina, Õcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd,
Várdomb, Zomba településeknek a szõlõkataszter szerint
I. és II. osztályú határrészei.

19. Tokaji borvidék:

Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfa-
lud, Bodrogolaszi, Erdõbénye, Erdõhorváti, Golop, Her-
cegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezõzombor,
Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sá-
toraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya,
Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu településeknek a szõlõka-
taszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

20. Tolnai borvidék:

a) Tamási körzet: Aba, Felsõnyék, Hõgyész, Igar, Ireg-
szemcse, Magyarkeszi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozo-
ra, Pincehely, Seregélyes, Simontornya, Szabadbattyán,
Szabadhidvég, Tamási, Tolnanémedi,

b) Tolnai körzet: Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszent-
györgy, Gyönk, Györköny, Kölesd, Madocsa, Paks, Sár-
szentlõrinc, Tengelic, Tolna,

c) Völgységi körzet: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád,
Bonyhádvarasd, Duzs, Grábóc, Györe, Hidas, Izmény,
Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mõ-
csény, Mucsfa, Mucsi, Nagydorog, Nagymányok, Tevel,
Závod

településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

21. Villányi borvidék:
a) Siklósi körzet: Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Har-

kány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, Nagytótfalu,
Siklós, Szava, Túrony, Vokány,

b) Villányi körzet: Kisharsány, Nagyharsány, Palko-
nya, Villány, Villánykövesd
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

22. Zalai borvidék:
a) Muravidéki körzet: Bak, Becsehely, Csörnyeföld,

Dobri, Eszteregnye, Homokkomárom, Kerkateskánd,
Lenti, Letenye, Magyarszerdahely, Miháld, Murarátka,
Muraszemenye, Nagykanizsa, Rigyác, Söjtör, Szécsi-szi-
get, Tormafölde, Valkonya, Zajk,
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b) Zala-menti körzet: Bérbaltavár, Csáford, Dióskál,
Egeraracsa, Galambok, Garabonc, Nagyrada, Orosztony,
Pakod, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vindornyalak,
Vindornyaszõlõs, Zalabér, Zalakaros, Zalaszabar, Zala-
szántó, Zalaszentgrót
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú ha-
tárrészei.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

10/2006. (II. 3.) FVM
rendelete

a Duna Borvidéki Régió szabályzatáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 2. §-ának 5. pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Duna Borvidéki Régió (a továbbiakban: Duna
Borrégió) a Csongrádi borvidékbõl, a Hajós-Bajai borvi-
dékbõl, valamint a Kunsági borvidékbõl áll.

(2) A Duna Borrégió a Dunától keletre helyezkedik el,
nyugati határa a fõvárostól a déli országhatárig a Duna folyó.
Magában foglalja a Csongrádi, a Hajós-Bajai és a Kunsági
borvidékek településeinek szõlõ termõhelyi kataszterében
I. és II. osztályba sorolt területeit, a Duna Borrégió területén
mûködõ hegyközségeknél vezetett ültetvénykataszterben
nyilvántartott szõlõültetvényeit és pincészeteit.

A borrégió feladatai

2. §

A Duna Borrégió a következõ feladatokat látja el:
a) a borrégió szõlõtermelése és borászata közép- és

hosszú távú stratégiájának kialakítása;
b) a borrégiót alkotó borvidékek, körzetek bortermelési

hagyományaira építve védett eredetû borok piacra juttatása;
c) a meghatározott termõhelyrõl származó minõségi

borok (a továbbiakban: m.t. minõségi borok) termelésének
szabályozása;

d) a marketing tevékenység egységesítése;
e) a szõlõtermesztés és fajtahasználat összehangolása;
f) a borászati fejlesztés teendõinek meghatározása;
g) a borrégió képviselete;
h) a belföld piacokon, az Európai Unió közös piacán,

valamint harmadik országok piacain a meglévõ pozíciók
megõrzése, bõvítése;

i) a borvidékek sajátosságainak megõrzése mellett a
borrégió egységes arculatának megteremtése;

j) a borrégió borvizsgáló bizottságának létrehozása;
k) kapcsolat tartása a borrégió területén lévõ megyei

önkormányzatokkal, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium megyei földmûvelésügyi hivatalaival, a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltsé-
geivel, a jövedéki ügyekben eljáró hatósággal;

l) a Bács-Kiskun megyével kialakított együttmûködés
keretében a Duna Borrégió képviselete az Európai Borter-
melõ Régiók Gyûlésében.

A borrégió szervezete

3. §

A Duna Borrégió a hegyközségekrõl szóló 1994. évi
CII. törvény 32. §-a szerinti társulási megállapodás szerint
mûködik.

Fajtahasználat

4. §

(1) A Duna Borrégió területén a szõlõkataszter I. és
II. osztályba sorolt területein lévõ ültetvényeken, az alábbi
szõlõfajtákból állítható elõ meghatározott termõhelyrõl
származó minõségi bor, amennyiben azok Bács-Kiskun,
Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megyék-
ben ajánlott vagy engedélyezett kategóriába tartoznak:

a) fehérborszõlõ fajták: arany sárfehér, chardonnay,
csabagyöngye, cserszegi fûszeres, ezerjó, Irsai Olivér, ka-
rát, királyleányka, kövidinka, leányka, Müller Thurgau
(rizlingszilváni), nektár, olaszrizling, ottonel muskotály,
pinot blanc, rajnai rizling, savignon blanc, szürkebarát,
tramini, zefír, zöld veltelíni;

b) vörösborszõlõ fajták: blauburger, cabernet franc, ca-
bernet sauvignon, kadarka, kékfrankos, hamburgi musko-
tály, merlot, pinot noir, portugieser (kékoportó) zweigelt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott borszõlõfajták
esetén önállóan a fajta nevét, több fajta felhasználása ese-
tén a küvé megnevezést kell használni.

(3) A fajtahasználat módosítására a hegyközségi tanács
kezdeményezésére a borrégió vezetõségének egyhangú
döntésével van lehetõség.

Térállás és tõkeszám szabályozása

5. §

Új ültetvény létesítésekor vagy szerkezetátalakítási és
átállítási támogatással átalakított ültetvénynél csak a hek-
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táronkénti 3300 vagy ennél nagyobb tõkeszámú ültetvény
termése használható m.t. minõségi bor készítésére.

Hozamszabályozás

6. §

Az m.t. minõségi bor a 4. §-ban felsorolt fajták legalább
15 MM° természetes eredetû cukrot tartalmazó termésébõl
készíthetõ, amennyiben a hektáronkénti hozam nem halad-
ja meg a 100 hl seprõs újbor mennyiséget.

Jelölés

7. §

A Duna Borrégió területén elõállított borászati terméket
„Duna Borrégió” megjelöléssel, valamint a borvidék nevé-
nek feltüntetésével lehet forgalomba hozni.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor meglévõ ültetvények-
nél a meglévõ sor és tõtávolság alkalmazható az ültetvény
kivágásáig.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

11/2006. (II. 3.) FVM
rendelete

az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetû
borról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének g) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következõket rende-
lem el:

1. §

Kizárólag e rendelet szerint készített borok esetén hasz-
nálható az „Izsáki Arany Sárfehér” védett eredetû bor el-
nevezés.

A szõlõ származási helye

2. §

Izsáki Arany Sárfehér bort készíteni csak a Kunsági bor-
vidék Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Páhi, Fülöpháza,
Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós települései-
nek az I. és II. termõhelyi kataszteri osztályba sorolt terüle-
tén lévõ szõlõültetvényeken termelt szõlõbõl lehet.

Szõlõ-fajtahasználat

3. §

Izsáki Arany Sárfehér bor elõállítása során 100%-ban
Arany sárfehér szõlõfajtát lehet használni.

Szõlõtermesztés

4. §

(1) Izsáki Arany Sárfehér bor – a térállástól és a mûve-
lésmódtól függetlenül – akkor állítható elõ, ha az ültetvény
tõkehiányának mértéke és az idegen tõkék aránya együtte-
sen nem haladja meg a telepítéskori tõkeszám 10%-át, és
ennek tényét a hegyközségi nyilvántartásban rögzítették.
Az érintett hegybírókból alakított bizottság az ültetvény
tõkehiányára és a fajtaidegen tõkeállomány nagyságára
irányuló felmérést köteles évente elvégezni. Ha a bizottság
azt állapítja meg, hogy a tõkehiány és a fajtaidegen tõkék
aránya nagyobb mértékû a nyilvántartásban rögzítettnél, a
termelõ védett eredetû borra vonatkozó származási bizo-
nyítványt nem kaphat.

(2) Az Izsáki Arany Sárfehér bor olyan szõlõültetvény-
rõl szüretelt szõlõbõl készülhet, amelynek tõkeszáma leg-
alább 4000 db/ha, továbbá az ültetvényen a tõkék távolsá-
ga legalább 0,8 méter. Az ültetvényeken mûvelésmódként
fejmûvelés vagy alacsony kordon alkalmazható rövid csa-
pos metszéssel.

(3) A szõlõültetvényeken csak gyökeres dugvány sza-
porítóanyag használható.

(4) A szõlõültetvényeken a mûvelési rendszer sûrû
soros, ikersoros és mûvelõutas lehet. A támrendszer tekin-
tetében a karós támasz és a huzalos támrendszer alkalmaz-
ható.
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Tõketerhelés, termésmennyiség

5. §

Az Arany sárfehér szõlõfajta rügyterhelése az alkalma-
zott mûvelésmódnak megfelelõen végezhetõ. A tõkénkén-
ti átlagos termésmennyiség nem lehet több 2 kg/tõke érték-
nél, de az ültetvény termésmennyisége nem haladhatja
meg a 100 hl/ha mennyiséget.

A szõlõ minõsége

6. §

Az Izsáki Arany Sárfehér bort legalább 16 MM° cukor-
fokú szõlõfajtából lehet elõállítani.

Helyszíni szemle

7. §

(1) Az Izsáki Arany Sárfehér bor elõállításához szüretelt
szõlõfajtára, területre, mennyiségre és minõségre vonatko-
zó származási bizonyítvány a termõhely szerint illetékes
hegybíró által kiállított helyszíni szemle jegyzõkönyve
alapján adható ki.

(2) A helyszíni szemlén kiállított jegyzõkönyv tartal-
mazza a termelõ adatait, a terület azonosítási adatait, a ter-
més mennyiségére és minõségére vonatkozó megállapítá-
sokat, a vizsgálatot végzõ adatait, valamint az ültetvény ál-
lapotát.

Szõlõfeldolgozás, borászati technológia

8. §

(1) Izsáki Arany Sárfehér bor elõállítása kizárólag érvé-
nyes mûködési engedéllyel rendelkezõ, a hegyközség által
ellenõrzött, a Kunsági borvidéken pincekataszterben nyil-
vántartott pincészetekben történhet.

(2) Izsáki Arany Sárfehér bort csak kézzel szüretelt szõ-
lõbõl lehet készíteni oly módon, hogy a szõlõt a szüret nap-
ján fel kell dolgozni. Az Arany sárfehér szõlõ feldolgozá-
sát a többi szõlõfajta feldolgozásától elkülönítetten kell
végezni.

(3) A préselés csak szakaszos üzemû szõlõsajtolóval vé-
gezhetõ, amelyet követõen kötelezõ a must tisztítása. A
mustot csak szabályozott, legfeljebb 15 °C hõmérsékleten,
épített vagy természetes pincében lehet erjeszteni.

A bor minõsítése

9. §

(1) Az Izsáki Arany Sárfehér bor érzékszervi minõsíté-
sét a Kunsági Borvidék Borvizsgáló Bizottsága (a továb-
biakban: Bizottság) végzi.

(2) A Bizottság 15 tagból áll, akik közül 5 külsõ, függet-
len bíráló, 10 tag pedig helyi szakember. A bírálatokra
11 tagot, 8 helyi és 3 külsõ bírálót kell meghívni. A bírálat-
hoz legalább 7 fõ jelenléte szükséges, amibõl legalább egy
fõnek borvidéken kívüli bírálónak kell lenni.

(3) A Bizottság titkári feladatait a Kunsági Borvidék
Hegyközségi Tanácsának titkára (a továbbiakban: titkár)
látja el.

(4) A Bizottság mûködésének részletes szabályait a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által
jóváhagyott mûködési szabályzat tartalmazza.

Jelölés

10. §

A címkén az Izsáki Arany Sárfehér elnevezés mellett fel
kell tüntetni

a) a „Védett Eredetû Bor”, vagy a „VEB” megjelölést,
vagy a „Districtus Hungaricus Controllatus” vagy a
„DHC” megjelölést;

b) a melléklet szerinti szimbólumot.

Bejelentések

11. §

(1) A szõlõtermelõ minden év április 15-ig köteles beje-
lenteni, hogy védett eredetû bor alapanyagául szolgáló
szõlõt kíván elõállítani.

(2) A borászati üzem minden év augusztus 15-ig köteles
bejelenteni, hogy védett eredetû bort kíván elõállítani.

Nyilvántartások

12. §

(1) A hegybíró által vezetendõ nyilvántartások a követ-
kezõk:
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a) a szüret megkezdése elõtt végzett helyszíni szemlé-
rõl szóló jegyzõkönyv,

b) ültetvény kataszter.

(2) A borászati üzem által vezetendõ nyilvántartások a
következõk:

a) védett eredetû bor mintavételi jegyzõkönyve;
b) a Bizottság minõsítési jegyzõkönyve és határozata;
c) palackozási és ellenõrzési jegyzõkönyv;
d) pincekönyv.

Adatszolgáltatás

13. §

(1) Az Izsáki Arany Sárfehér bor továbbfeldolgozás cél-
jára történõ értékesítése esetén az eladó köteles értesíteni
az értékesített mennyiségrõl a telephely szerint illetékes
hegyközség hegybíróját az adásvételi szerzõdés megköté-
sét követõ 8 napon belül.

(2) A borászati üzem a palackozási szándékáról 48 órá-
val a palackozás megkezdése elõtt értesíti a Kunsági Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsát.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 11/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

12/2006. (II. 3.) FVM
rendelete

a Nagy-Somlói borvidék védett eredetû
borairól

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004.
évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

A védett eredetû borok

1. §

(1) A Nagy-Somlói borvidék védett eredetû borai alatt a
(2) és (3) bekezdésben meghatározott kategóriákat kell ér-
teni (a továbbiakban: védett eredetû bor).

(2) Kizárólag e rendeletben meghatározott feltételek
szerint készített borok esetén használható a „Somlói” vé-
dett eredetû bor megjelölés fajtanévvel, továbbá küvébor-
ként a „Somlói Nászéjszakák Bora” védett eredetû bor, va-
lamint a „Somlói Arany” védett eredetû bor elnevezések.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott védett
eredetû borokat a dûlõ nevével is megjelölik, azok az e ren-
deletben meghatározott szigorúbb szabályok szerint állítha-
tóak elõ (a továbbiakban: dûlõjelölésû védett eredetû bor).

A szõlõ származási helye

2. §

A védett eredetû bor csak a Nagy-Somlói borvidéknek a
Somló-hegyi körzetében, a Doba, Somlójenõ, Somlószõ-
lõs, valamint Somlóvásárhely településeken létesült ültet-
vényein szüretelt szõlõbõl készíthetõ.

Szõlõfajta-használat

3. §

(1) A „Somlói védett eredetû bort” furmint, hárslevelû,
juhfark, olaszrizling, továbbá tramini szõlõfajtákból lehet
készíteni.

(2) A „Somlói Nászéjszakák Bora” védett eredetû bort
furmint, hárslevelû, juhfark, kövérszõlõ, olaszrizling,
pinot blanc, rajnai rizling, sárga muskotály, tramini
chardonnay szõlõfajtákból lehet készíteni.

(3) A „Somlói Arany” védett eredetû bor elõállításához
furmint, hárslevelû, juhfark, kövérszõlõ, olaszrizling,
pinot blanc, rajnai rizling, sárga muskotály, tramini
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chardonnay szõlõfajták kései szüretelésû, töppedt, illetve
fagyottan szüretelt termése használható.

Szõlõültetvény

4. §

(1) Védett eredetû bor a térállástól és a mûvelésmódtól
függetlenül akkor állítható elõ, ha az ültetvény tõkehiá-
nyának mértéke nem haladja meg a telepítéskori tõkeszám
10%-át, és ennek tényét a hegyközségi nyilvántartásban
rögzítették.

(2) Az ültetvény tõkehiányára és a fajtaidegen tõkeállo-
mány nagyságára irányuló felmérést a hegybírókból és az
ellenõrzõ bizottságok elnökeibõl álló bizottság köteles
évente elvégezni. Ha a bizottság azt állapítja meg, hogy a
tõkehiány nagyobb mértékû a nyilvántartásban rögzített-
nél, a termelõ védett eredetû borra vonatkozó származási
bizonyítványt nem kaphat.

(3) Védett eredetû bor olyan szõlõültetvényrõl szüretelt
szõlõbõl készülhet, amelynek tõkeszáma legalább
5000 db/ha, továbbá az ültetvényen a tõkék távolsága leg-
alább 0,6 m. Az ültetvényeken az alábbi mûvelésmódok
használhatóak: bak, alacsony és középmagas kordon.

Tõketerhelés, termésmennyiség

5. §

(1) A védett eredetû bor készítése esetén azon szõlõül-
tetvények termése használható fel, melyek tõketerhelése
legfeljebb 8 rügy/m2, továbbá termésmennyisége – a
(2) bekezdésben foglaltak kivételével – legfeljebb 80 hl/ha
bor (123 q/ha).

(2) Dûlõjelölésû védett eredetû bor elõállítása esetén
legfeljebb 50 hl/ha (77 q/ha) lehet a szõlõültetvények ter-
mésmennyisége.

A szõlõ minõsége

6. §

A védett eredetû bort legalább 17 MM°, a dûlõjelölésû
védett eredetû bort legalább 19,0 MM° cukorfokú szõlõ-
fajtákból lehet elõállítani.

Szõlõfeldolgozás, borászati technológia

7. §

(1) Védett eredetû bor készítésekor a must cukortartal-
mát növelni, a savtartalmát kémiai úton megváltoztatni,

továbbá pektinbontó enzimet használni nem lehet. Az er-
jesztéshez a termõhelyen kialakult élesztõflórát lehet fel-
használni, egyéb fajélesztõvel történõ erjesztéshez a
Nagy-Somlói Borvidék Hegyközségi Tanácsának
(a továbbiakban: Hegyközségi Tanács) elõzetes hozzájá-
rulása szükséges. A bort legalább hat hónapig fahordóban,
majd ezt követõen legalább három hónapig üvegpalackban
kell érlelni.

(2) Védett eredetû bort csak kézzel szüretelt szõlõbõl le-
het készíteni oly módon, hogy a szõlõt a szüret napján fel
kell dolgozni. A szõlõfajták feldolgozását elkülönítetten
kell végezni.

(3) Védett eredetû bor elõállítása kizárólag a hegyköz-
ség által ellenõrzött, a Somló-hegyi termesztési körzet
hegyközségi pincekatasztereiben nyilvántartott pincésze-
tekben történhet. A préselés csak szakaszos üzemû szõlõ-
sajtóval végezhetõ, a kosárnyomás a sajtolás teljes idõtar-
tama alatt nem haladhatja meg a 2,0 bar-t, a lé kihozatala
nem lehet több 65%-nál.

A Somlói Borok Minõsítõ Bizottsága

8. §

(1) A védett eredetû bor érzékszervi minõsítését a Som-
lói Borok Minõsítõ Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
végzi.

(2) A Bizottság 15 tagból áll, akik közül 5 borvidéken
kívüli bíráló. A bírálatokra 11 tagot, 8 helyi és 3 borvidé-
ken kívüli bírálót sorsolással kell kiválasztani. A bírálat-
hoz legalább 7 tag jelenléte szükséges, akik közül legalább
egynek borvidéken kívüli bírálónak kell lenni.

(3) A bizottság titkárának feladatait a Hegyközségi Ta-
nács titkára (a továbbiakban: hegyközségi titkár) látja el.

(4) A Bizottság mûködésének részletes szabályait a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által
jóváhagyott mûködési szabályzat tartalmazza.

Jelölés

9. §

(1) A védett eredetû bor az 1. § (2) bekezdésében meg-
határozott elnevezés mellett a 3. §-ban meghatározott faj-
ták neveit viselheti.

(2) A dûlõjelölésû védett eredetû bor az (1) bekezdés-
ben meghatározottak mellett az 1. számú melléklet szerinti
dûlõnevet viseli. A dûlõjelölésû védett eredetû bor szár-
mazásában és fajta vonatkozásában 100%-ban meg kell
hogy feleljen a dûlõ elnevezésének és a jelölésének.
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(3) A címkén a bor megnevezése mellett fel kell tüntetni
továbbá

a) a „Nagy-Somlói Védett Eredetû Bor”, vagy a
„Nagy-Somlói VEB” megjelölést, vagy a „Districtus Hun-
garicus Controllatus Nagy-Somló” vagy a „DHC
Nagy-Somló” megjelölést,

b) a címke alsó harmadában a 2. számú melléklet sze-
rinti szimbólumot.

Forgalomba hozatal

10. §

(1) A védett eredetû borokat értékesíteni csak a szüretet
követõ év augusztus 20-tól lehet.

(2) A termelõ köteles a védett eredetû bor forgalomba
hozatali engedélye kézhezvételét követõ egy hónapon be-
lül az engedélyben foglaltak szerinti teljes bormennyiséget
palackozni, és annak megtörténtét a Hegyközségi Tanács-
nak írásban bejelenteni. A palackozás csak üvegpalack fel-
használásával történhet.

Bejelentések

11. §

(1) A termelõ és a felvásárló minden év április 30-ig kö-
teles a hegyközségnél bejelenteni, hogy védett eredetû
bort kíván elõállítani.

(2) A termelõ a szüret idõpontját köteles legkésõbb két
nappal korábban a hegyközségi titkárnak bejelenteni.

A szõlõtermés minõsítése

12. §

A védett eredetû bor elõállításához szüretelt szõlõ szár-
mazási bizonyítványát a szüretnek a hegyközség választ-
mánya által meghatározott kezdési idõpontja után, a hely-
színen becsült szõlõtermés mennyiségének és mustfoká-
nak megállapítását követõen a hegybíró adja ki
„Nagy-Somlói védett eredetû bor készítésére alkalmas”
megjelöléssel.

A mintavétel és készletezés szabályai

13. §

(1) A hegyközség rendszeresen ellenõrzi az illeté-
kességi területén lévõ, valamint a védett eredetû borra ki-

adott származási bizonyítvánnyal rendelkezõ borászati
üzemet. Az ellenõrzés kiterjed a pincében lévõ, forgalom-
ba hozatali engedéllyel rendelkezõ, védett eredetû palac-
kozott bor mennyiségére.

(2) Az ellenõrzés során a hegybíró a Bizottság számára
mintát vesz a palackozásra szánt borokból. A mintavételt
követõen az ellenmintát a helyszínen kell hagyni.

(3) A palackozás befejezése után a termelõ köteles a
Hegyközségi Tanács által fenntartott pincében három da-
rab palackot elhelyezni, amelyet a Hegyközségi Tanács
mintaként megõriz mindaddig, amíg a termelõ nem jelzi
készletének kifogyását, de legalább a minta leadását köve-
tõ öt évig. A mintát ezt követõen a minta leadójának vissza
kell adni.

Nyilvántartások

14. §

(1) A szõlõültetvényre és a borászati üzemre vonatkozó
nyilvántartások a következõk:

a) a szõlõültetvény kataszteri nyilvántartása;
b) a szüreti helyszíni szemlérõl szóló jegyzõkönyvek;
c) a szõlõ és a bor származási bizonyítványai;
d) a védett eredetû borok mintavételi jegyzõkönyvei;
e) a Bizottság minõsítésének jegyzõkönyvei és határo-

zatai;
f) az Országos Borminõsítõ Intézet forgalomba hozata-

li engedélye, valamint vizsgálati jegyzõkönyvei;
g) a palackozási és ellenõrzési jegyzõkönyvek;
h) a pincekataszteri nyilvántartás.

(2) A szüreti helyszíni szemlérõl szóló jegyzõkönyv tar-
talmazza a termelõ azonosító adatait, a helyszínen becsült
termés mennyiségét, a mért mustfokot, a termés egészségi
állapotának leírását, a minõsítõ nevét, valamint a minõsí-
tés dátumát.

Adatszolgáltatás

15. §

(1) A védett eredetû bort palackozó borászati üzem a
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ védett eredetû
bor további feldolgozás céljára történõ értékesítése esetén,
a szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül köteles
értesíteni a hegybírót az adásvételi szerzõdés megtörténté-
rõl.

(2) A borászati üzem palackozási szándékáról 48 órával
a palackozás megkezdése elõtt értesíti a hegybírót és a
Hegyközségi Tanácsot.
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Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet 2006. február 15-én lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott követelmé-
nyek a rendelet hatálybalépését követõ 10 évig nem vonat-
koznak azon szõlõültetvényekre, amelyeket a rendelet ha-
tálybalépése elõtt telepítettek.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 12/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

Borvidéki település Dûlõnév

1. Doba Bárótag

2. Felsõhegyalja

3. Százforduló

4. Szent Márton

5. Váralja

6. Somlójenõ Ilona

7. Somlószõlõs Aszó

8. Bárótag

9. Hegykút

10. Ragalja

11. Séd

12. Somlóvásárhely Apátsági

13. Aranyhegy

14. Grófi

15. Gyür

16. Kükép

2. számú melléklet
a 12/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

Az igazságügy-miniszter
és a pénzügyminiszter
5/2006. (II. 3.) IM–PM

együttes rendelete

a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott
költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl szóló

2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet
módosításáról

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérõl szóló
1995. évi CXXI. törvény 112. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a módosított 2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes
rendeletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint mó-
dosítjuk:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995.

évi CVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott és a költségvetési törvényben a gazdálkodó
szervezetek részére jóváhagyott sajátos többletköltségek
részbeni ellentételezésére szolgáló éves elõirányzat

a) negyven százaléka havi, egyenlõ ütemezés szerint,
b) a fennmaradó hatvan százaléka az idõarányostól el-

térõen, a gazdálkodó szervezetek jövedelmi-pénzügyi
helyzetéhez, valamint beruházási, felújítási, korszerûsítési
szükségleteihez igazodóan használható fel visszatérítési
kötelezettség nélkül.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A gazdálkodó szervezeteknek az elõirányzatok

felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év
végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és azt a
negyedévet (tárgyévet) követõ hó 15-éig a vagyonkezelõi
jogok gyakorlójához meg kell küldeni. E jogok gyakorlója
a jelentések összegzése alapján, tíz napon belül – a 2. §-a
szerinti arányokat is bemutatva – tájékoztatást nyújt az
Igazságügyi Minisztérium részére, amelyet – az ellenõr-
zést követõen – a Pénzügyminisztérium részére továbbít.”

3. §

Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
havonta intézkedik a Magyar Államkincstárnál a gazdál-
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kodó szervezeteket megilletõ összegnek a szervezetek fo-
lyószámlájára történõ jóváírásáról.”

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Egyidejûleg hatályát veszti az R. módosításáról szóló
3/1998. (II. 18.) IM–PM együttes rendelet, a 35/2002.
(XII. 30.) IM–PM együttes rendelet 1. §-a, valamint a
3/2004. (II. 17.) IM–PM együttes rendelet 2. §-a.

Dr. Petrétei József s. k., Dr. Veres János s. k.,
igazságügy-miniszter pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

A Kormány
1011/2006. (II. 3.) Korm.

határozata

a külföldi megfigyelõknek a 2006. évi országgyûlési
választásokra történõ meghívásáról

A Kormány az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Értekezlet – hazánk által is elfogadott – 1990. évi koppen-
hágai dokumentuma I. fejezetének 8. pontjával összhang-
ban

1. egyetért azzal, hogy a 2006. évi országgyûlési vá-
lasztásokra a Magyar Köztársaság Magyarországon és ha-
zánk külképviseletein nemzetközi megfigyelõket fogad-
jon;

2. felhatalmazza a külügyminisztert és a belügyminisz-
tert vagy az általuk kijelölt személyeket, hogy a megfigye-
lésben érdekelt nemzetközi szervezeteknek az erre szóló
felkérést juttassák el.

Felelõs: külügyminiszter
belügyminiszter

Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1012/2006. (II. 3.) Korm.

határozata

az Új Kézfogás Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról

A Kormány

1. módosítja az Új Kézfogás Közalapítvány (a továb-
biakban: Közalapítvány) Alapító Okiratát;

2. felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatal nemzet-,
kül- és biztonságpolitikáért felelõs politikai államtitkárát,
hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat bírósági nyilvántartásba vétele során az illetékes bí-
róságnál az Alapító képviseletében eljárjon;

Felelõs: Miniszterelnöki Hivatal nemzet-, kül-
és biztonságpolitikáért felelõs
politikai államtitkára

Határidõ: azonnal

3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szer-
kezetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántar-
tásba vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ
közzétételét.

Felelõs: Miniszterelnöki Hivatal nemzet-, kül-
és biztonságpolitikáért felelõs
politikai államtitkára

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre
emelkedését követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
11/2006. (II. 3.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezésrõl

A köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosí-
tott – 1992. évi XXIII. törvény 31/A. § (2) bekezdése
alapján

Bánfalvi Zsófiát,
dr. Bõke Katalint,
dr. Buzálné dr. Szabó Máriát,
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dr. Czeti Andrást,
Gönczi Andrást,
Gyárfás Tamásnét,
dr. Hámor Tamást,
dr. Kacskovics Imrénét,
Kertész-Káldosi Zsuzsannát,
dr. Kisfaludy Zoltánt,
dr. Lux Ivánt,
dr. Medgyaszai Melinda Diánát,
dr. Orova Márta Juditot,
Radnainé dr. Fogarasi Katalint,
dr. Répássy Helgát,
dr. Szabó Annamáriát,
Szilágyi Andrást,
Temesszentandrási Pált,
Tiderenczl Józsefet,
dr. Weidlich Editet,
Zelenkáné dr. Gyarmati Editet

2006. január 20-ai hatállyal

kormányzati fõtisztviselõvé kinevezem.

Budapest, 2006. január 20.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A legfõbb ügyész
1/2006. (ÜK 1.) LÜ

u t a s í t á s a
a Magyar Köztársaság helyi ügyészségeirõl

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:

1. §

A Magyar Köztársaság helyi ügyészségei a következõk:

1. Baranya megye

Komlói Városi Ügyészség,
Mohácsi Városi Ügyészség,
Pécsi Városi Ügyészség,
Siklósi Városi Ügyészség,

Szigetvári Városi Ügyészség,
Pécsi Nyomozó Ügyészség.

2. Bács-Kiskun megye

Bajai Városi Ügyészség,
Kalocsai Városi Ügyészség,
Kecskeméti Városi Ügyészség,
Kiskõrösi Városi Ügyészség,
Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség,
Kiskunhalasi Városi Ügyészség,
Kunszentmiklósi Városi Ügyészség,
Kecskeméti Nyomozó Ügyészség.

3. Békés megye

Battonyai Városi Ügyészség,
Békéscsabai Városi Ügyészség,
Békési Városi Ügyészség,
Gyulai Városi Ügyészség,
Orosházi Városi Ügyészség,
Szarvasi Városi Ügyészség,
Szeghalmi Városi Ügyészség,
Gyulai Nyomozó Ügyészség.

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Encsi Városi Ügyészség,
Kazincbarcikai Városi Ügyészség,
Mezõkövesdi Városi Ügyészség,
Miskolci Városi Ügyészség,
Ózdi Városi Ügyészség,
Sátoraljaújhelyi Városi Ügyészség,
Szerencsi Városi Ügyészség,
Szikszói Városi Ügyészség,
Tiszaújvárosi Városi Ügyészség,
Miskolci Nyomozó Ügyészség.

5. Csongrád megye

Csongrádi Városi Ügyészség,
Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészség,
Makói Városi Ügyészség,
Szegedi Városi Ügyészség,
Szentesi Városi Ügyészség,
Szegedi Nyomozó Ügyészség.

6. Fejér megye

Bicskei Városi Ügyészség,
Dunaújvárosi Városi Ügyészség,
Sárbogárdi Városi Ügyészség,
Székesfehérvári Városi Ügyészség,
Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség.
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7. Gyõr-Moson-Sopron megye

Gyõri Városi Ügyészség,
Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség,
Soproni Városi Ügyészség,
Gyõri Nyomozó Ügyészség.

8. Hajdú-Bihar megye

Berettyóújfalui Városi Ügyészség,
Debreceni Városi Ügyészség,
Hajdúböszörményi Városi Ügyészség,
Hajdúszoboszlói Városi Ügyészség,
Püspökladányi Városi Ügyészség,
Debreceni Nyomozó Ügyészség.

9. Heves megye

Egri Városi Ügyészség,
Füzesabonyi Városi Ügyészség,
Gyöngyösi Városi Ügyészség,
Hatvani Városi Ügyészség,
Hevesi Városi Ügyészség,
Egri Nyomozó Ügyészség.

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászberényi Városi Ügyészség,
Karcagi Városi Ügyészség,
Kunszentmártoni Városi Ügyészség,
Mezõtúri Városi Ügyészség,
Szolnoki Városi Ügyészség,
Tiszafüredi Városi Ügyészség,
Szolnoki Nyomozó Ügyészség.

11. Komárom-Esztergom megye

Esztergomi Városi Ügyészség,
Komáromi Városi Ügyészség,
Tatabányai Városi Ügyészség,
Tatai Városi Ügyészség,
Tatabányai Nyomozó Ügyészség.

12. Nógrád megye

Balassagyarmati Városi Ügyészség,
Pásztói Városi Ügyészség,
Salgótarjáni Városi Ügyészség,
Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség.

13. Pest megye

Budakörnyéki Ügyészség
Budaörsi Városi Ügyészség,
Ceglédi Városi Ügyészség,
Dabasi Városi Ügyészség,

Dunakeszi Városi Ügyészség,
Gödöllõi Városi Ügyészség,
Monori Városi Ügyészség,
Nagykátai Városi Ügyészség,
Nagykõrösi Városi Ügyészség,
Ráckevei Városi Ügyészség,
Szentendrei Városi Ügyészség,
Váci Városi Ügyészség,
Pestvidéki Nyomozó Ügyészség.

14. Somogy megye

Barcsi Városi Ügyészség,
Fonyódi Városi Ügyészség,
Kaposvári Városi Ügyészség,
Marcali Városi Ügyészség,
Nagyatádi Városi Ügyészség,
Siófoki Városi Ügyészség,
Kaposvári Nyomozó Ügyészség.

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fehérgyarmati Városi Ügyészség,
Kisvárdai Városi Ügyészség,
Mátészalkai Városi Ügyészség,
Nyírbátori Városi Ügyészség,
Nyíregyházi Városi Ügyészség,
Vásárosnaményi Városi Ügyészség,
Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség.

16. Tolna megye

Bonyhádi Városi Ügyészség,
Dombóvári Városi Ügyészség,
Paksi Városi Ügyészség,
Szekszárdi Városi Ügyészség,
Tamási Városi Ügyészség,
Szekszárdi Nyomozó Ügyészség.

17. Vas megye

Körmendi Városi Ügyészség,
Kõszegi Városi Ügyészség,
Sárvári Városi Ügyészség,
Szombathelyi Városi Ügyészség,
Szombathelyi Nyomozó Ügyészség.

18. Veszprém megye

Ajkai Városi Ügyészség,
Pápai Városi Ügyészség,
Tapolcai Városi Ügyészség,
Veszprémi Városi Ügyészség,
Veszprémi Nyomozó Ügyészség.

19. Zala megye

Keszthelyi Városi Ügyészség,
Lenti Városi Ügyészség,
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Nagykanizsai Városi Ügyészség,
Zalaegerszegi Városi Ügyészség,
Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészség.

20. Budapest

Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség,
Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség,
Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti IX. Kerületi Ügyészség,
Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti Nyomozó Ügyészség,
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség.

2. §

Ez az utasítás 2006. február 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. január 17.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)

és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének
(MAHASZ)

k ö z ö s j o g d í j k ö z l e m é n y e
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek

vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján,
továbbá vezetékkel

vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon
a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ

elõadómûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ a szerzõi jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 77. § (1) és (3) bekezdé-
seiben, valamint a 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelke-
zések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a kereske-
delmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült
másolatnak (a továbbiakban együtt: hangfelvétel) sugár-
zás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló
eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért
fizetendõ elõadómûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdí-
jakat és e felhasználások egyéb feltételeit:

1. Az elõadómûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdíj
mértéke

1.1. A hangfelvételt sugárzás útján a nyilvánossághoz
közvetítõ felhasználó, az elõadómûvésznek és a hangfel-
vétel elõállítójának együttesen az általános forgalmi adót
nem tartalmazó költségvetési, fenntartói, illetve mûsor-
szolgáltatáshoz nyújtott egyéb támogatása 1%-ának, to-
vábbá elõfizetõi díjbevételei 2%-ának, valamint reklám-
és szponzorációs bevételei 4%-ának megfelelõ együttes
összegû, de legalább 9850 (azaz kilencezer-nyolcszázöt-
ven) forint/hó jogdíjat köteles fizetni.

1.2. A felhasználó az 1.1. pontban meghatározott
együttes összegû, de legalább 6550 (azaz hatezer-ötszáz-
ötven) forint/hó jogdíjat köteles fizetni akkor is, ha a hang-
felvételt nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy bár-
mely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve a szá-
mítógépes hálózat igénybevételét is – közvetíti a nyilvá-
nossághoz. Számítógépes hálózat igénybevételével való
nyilvánossághoz közvetítésen a jelen jogdíjközlemény ér-
telmezése során a kereskedelmi célból kiadott hangfelvé-
telek elõre szerkesztett módon, kizárólag számítógépes há-
lózat igénybevételével történõ olyan nyilvánossághoz
közvetítését kell érteni, amely az igénybevevõ számára
nem teszi lehetõvé a mûsor semmiféle befolyásolását, sze-
mélyre szabását, illetve amely nem teszi lehetõvé az igény-
bevevõ számára, hogy a mûsor tartalmi elemeibõl vagy an-
nak korábbi részeibõl válasszon, vagy, hogy igénybevétel
közben egy vagy több hangfelvételt átugorjon.

1.3. A hangfelvételnek a sugárzással egy idõben, szá-
mítógépes hálózat igénybevételével is történõ nyilvános-
sághoz közvetítéséért (,,simulcasting”) a felhasználó az
1.1. pont szerint fizetendõ együttes összegû jogdíjon felül
annak 5%-át köteles fizetni.

1.4. a) Az 1.1. pontban említett reklám- és szponzorá-
ciós bevételen a bármilyen forrásból származó mindazon
befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység vég-
zésével teljesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre
az adott felhasználó beszámolási/könyvvezetési kötele-
zettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok ér-
telmében kiterjed. Reklám- és szponzorációs díjnak minõ-
sül az a bevétel is, amely a felhasználással összefüggésben
nem a felhasználónál, hanem egy általa igénybe vett vagy
vele gazdasági kapcsolatban álló harmadik személynél ke-
letkezett.

b) Az a) pont szerinti reklám- és szponzorációs bevételt
ügynökségi vagy közvetítõi jutalékkal, illetve mennyiségi
kedvezménnyel csökkenteni csak akkor lehet, ha errõl a
felek a 2.1. pont szerinti szerzõdésben kifejezetten megál-
lapodnak.

1.5. Az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jogdíj meg-
fizetésén túl, a hangfelvételben foglalt mû nyilvánosság-
hoz közvetítéséhez engedélyt kell kérni az érintett szer-
zõktõl.
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1.6. Az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jogdíj meg-
fizetése a felhasználót nem jogosítja arra, hogy a hangfel-
vételt olyan módon tegye a nyilvánosság számára hozzá-
férhetõvé, hogy a közönség tagjai mind az egyes hangfel-
vételeket, mind pedig a hozzáférés helyét és idejét egyéni-
leg választhassák meg (,,lehívás”). A hangfelvétel lehívá-
sához engedélyt kell kérni az érintett szerzõktõl, elõadó-
mûvészektõl és hangfelvétel-elõállítóktól.

1.7. Az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jogdíj nem
tartalmazza az általános forgalmi adót, azt a felhasználó-
nak a százalékos mértékek szerint megállapított jogdíjon
felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen
kell megfizetnie.

1.8. Jelen díjközlemény alkalmazása során hangfelvé-
telnek kell tekinteni az ún. videoklipek hangcsíkját is.

2. A felhasználás egyéb feltételei

2.1. A felhasználás részletes feltételeirõl az
MSZSZ-EJI és a MAHASZ, illetve a felhasználók szerzõ-
désben állapodnak meg.

2.2. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szer-
zõdés másként nem rendelkezik, a felhasználó adatot köte-
les szolgáltatni az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jog-
díj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeirõl, továbbá
a nyilvánossághoz közvetített hangfelvételekrõl. A hang-
felvételekrõl a következõ adatokat kell közölni: a hangfel-
vétel címét, elõadójának nevét, kiadójának nevét, ideértve
azt az ún. „label” nevet is, amely alatt a hangfelvétel meg-
jelent, valamint a kiadás évét. A nyilvánossághoz közvetí-
tett hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatásnak digi-
tális formátumban kell eleget tenni.

2.3. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szer-
zõdés másként nem rendelkezik, az MSZSZ-EJI és a
MAHASZ a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat,
valamint a hangfelvételek felhasználásának módját és
mértékét a helyszínen ellenõrizheti.

2.4. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szer-
zõdés másként nem rendelkezik, a jelen díjszabás szerinti
jogdíj és adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a ne-
gyedévet követõ hónap 15. napjáig esedékes. Amennyiben
az (egyszerûsített) éves beszámoló készítésére kötelezett
felhasználó a jelen pontban meghatározott idõpontig nem
teljesíti a jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevéte-
leirõl adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy az ellenkezõ
bizonyításáig a jogdíjszámítás alapjának a felhasználó
tárgyévi, ha ez még nem áll rendelkezésre, a tárgyévet
megelõzõ évi (egyszerûsített) eredménykimutatása szerin-
ti értékesítés nettó árbevételének idõarányos részét kell te-
kinteni. Ha az (egyszerûsített) éves beszámolóból más
nem következik, a felhasználó bevételeit az 1.4. pont sze-
rinti reklám- és szponzorációs bevételnek kell tekinteni.

2.5. Amennyiben a felhasználó – az MSZSZ-EJI, illet-
ve a MAHASZ felelõsségi körén kívül esõ okból – csak

felhasználási tevékenysége megkezdésének idõpontját
követõen köti meg a felhasználás részletes feltételeirõl
szóló szerzõdést az MSZSZ-EJI-vel és a MAHASZ-szal, a
felhasználás megkezdése és a szerzõdés hatálybalépése
közötti idõszakra a jelen jogdíjközlemény rendelkezéseit
eltérés nélkül kell alkalmazni.

3. A jogdíjközlemény alkalmazásának idõbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január
1. napjától december 31. napjáig érvényesek.

MSZSZ-EJI MAHASZ

* * *

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyom:

Budapest, 2006. január 25.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)

j o g d í j k ö z l e m é n y e
a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra

történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének
feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdése
e) pontjában, 74. § (2) bekezdésében, továbbá 90. § (1) be-
kezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak sze-
rint állapítja meg a rögzített elõadás nyilvánosság számára
lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének
feltételeit:

1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya

1.1. A nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzá-
férhetõvé tétel a rögzített elõadásoknak vagy azok részle-
teinek (a továbbiakban együtt: elõadás) vezeték útján,
vagy bármely más eszközzel vagy módon történõ olyan
nyilvános hozzáférhetõvé tétele, amelynek során a nyilvá-
nosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg vá-
laszthatják meg (a továbbiakban: „lehívásra történõ hozzá-
férhetõvé tétel” vagy „felhasználás”).

1.2. Nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáfér-
hetõvé tételnek minõsül továbbá az elõadások elõre szer-
kesztett folyamának nem sugárzással, hanem vezeték út-
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ján, vagy bármely hasonló eszközzel vagy módon – ideért-
ve például a számítógépes hálózat igénybevételét is – tör-
ténõ olyan nyilvánossághoz közvetítése is, amely az
igénybevevõ számára lehetõvé teszi, hogy az elõadásfo-
lyamot bármilyen szempontból interaktív módon befolyá-
solja, személyre szabja, így például

a) az egyes elõadások közül bármilyen szempont sze-
rint válasszon, vagy

b) az igénybevétel közben egy vagy több elõadást át-
ugorjon.

1.3. A lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel megvaló-
sul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehí-
vott elõadásokat számítógépre vagy bármely hordozóra
letölthetik-e.

1.4. Az elõadás lehívásra történõ hozzáférhetõvé téte-
léhez az elõadómûvész engedélyét kizárólag a jelen jogdíj-
közleményben említett felhasználásokra lehet megadott-
nak tekinteni, és kizárólag abban az esetben, ha a szolgál-
tató [7. a) pont] teljesíti a jelen jogdíjközleményben foglalt
feltételeket.

1.5. Szerzõi mû elõadása, továbbá a hangfelvételben
vagy filmalkotásban rögzített elõadás esetén a lehívásra
történõ hozzáférhetõvé tételhez az MSZSZ-EJI engedé-
lyén kívül az érintett jogosultak engedélye is szükséges.

2.1. A szolgáltató a 6.1. pont szerint megkötött felhasz-
nálási szerzõdése alapján nem köteles a jelen jogdíjközle-
ményben meghatározott jogdíjat megfizetni azon hangfel-
vételben rögzített elõadások után, amelyekre nézve telje-
sülnek az alábbi együttes feltételek:

a) a hangfelvétel elõállítója írásban nyilatkozatot tesz az
MSZSZ-EJI-nek, hogy a jogdíjat az érintett elõadómûvé-
szeknek közvetlenül fizeti meg; e nyilatkozatnak a hangfel-
vételben rögzített elõadás olyan adatait kell tartalmaznia,
amely alapján a hangfelvétel egyedileg azonosítható;

b) az MSZSZ-EJI a szolgáltatót annak 6.3. pont szerint
teljesített adatszolgáltatása alapján az a) pont szerinti nyi-
latkozattal érintett hangfelvételek körérõl megfelelõen tá-
jékoztatja.

2.2. Amennyiben a lehívásra történõ hozzáférhetõvé
tétel csak részben a 2.1. pont szerinti nyilatkozat körébe
nem tartozó elõadásokat érint, a jelen jogdíjközlemény
rendelkezéseit – az említett nyilatkozattal érintett, illetve
azon túl felhasznált hangfelvételben rögzített elõadások
arányára is figyelemmel – megfelelõen kell alkalmazni.

3. Üzletszerûnek nem minõsülõ felhasználás

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjá-
ból üzletszerûnek nem minõsülõ felhasználásért a szolgál-
tató nem köteles elõadómûvészi jogdíjat fizetni.

3.2. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjá-
ból a felhasználás nem minõsül üzletszerûnek az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén:

a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a
felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját közvetve sem szolgálja;

b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számá-
tól függetlenül – összesen legfeljebb tíz, hangfelvételben
vagy filmalkotásban rögzített elõadás részletét teszi lehí-
vásra hozzáférhetõvé;

c) a szolgáltató az elõadásrészleteket olyan mûszaki
feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átla-
gos felhasználó számára csupán azok érzékelését (például
ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a le-
töltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;

d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõ-
zõen az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerzõdést köt, és
annak feltételeit a felhasználási szerzõdés tartama alatt
mindvégig hiánytalanul teljesíti.

3.3. A 3.2. pontban meghatározott feltételek bármelyi-
kének meg nem felelõ felhasználás a jelen jogdíjközle-
mény alkalmazása szempontjából üzletszerûnek minõsül.

4. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke

Ha a felhasználás a jelen jogdíjközlemény alkalmazása
szempontjából üzletszerûnek minõsül (3.3. pont), a szol-
gáltató az alábbi elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke hangfelvételben
rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.1.1. Ha szolgáltató az elõadást olyan mûszaki feltéte-
lekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos fel-
használó számára csupán annak érzékelését (például ún.
„real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöl-
tést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor az elõ-
adómûvészi jogdíj mértéke a lehívások számától függetle-
nül a következõ:

Hangfelvételek száma
Jogdíj

mértéke

1–10 részlet 2 420 Ft/hó
11–100 részlet 12 120 Ft/hó
101–1000 részlet 36 370 Ft/hó
1–10 részletnek nem minõsülõ vagy teljes
elõadás 12 120 Ft/hó
11–100 részletnek nem minõsülõ vagy teljes
elõadás 36 370 Ft/hó
101–1000 részletnek nem minõsülõ vagy teljes
elõadás 72 750 Ft/hó

4.1.2. Ha a lehívható elõadásrészletek száma meghalad-
ja az 1000-et, akkor 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az
1000-en felüli minden egyes elõadásrészlet után, a lehívá-
sok számától függetlenül 2 Ft/hó. A jelen pont alapján
megállapított havi jogdíj nem haladhatja meg a havi
38 000 Ft-ot.

4.1.3. Ha az elõadásból lehívható tartam az elõadás
részletét meghaladja, vagy teljes elõadások hívhatók le, és
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ezek száma együttesen meghaladja az 1000-et, akkor
4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden
egyes elõadás után, a lehívások számától függetlenül
21 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított havi jogdíj
nem haladhatja meg a havi 399 000 Ft-ot.

4.1.4. A szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését)
is lehetõvé tévõ ún. „download” típusú felhasználásért a
4.1.1–4.1.3. pont szerinti jogdíjon felül, lehívott elõadá-
sonként 29 Ft elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1.5. A szolgáltató a 4.1.4. pontban meghatározott elõ-
adómûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben
is, ha az elõadást, illetve annak részletét olyan – letöltést
(tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ – módon teszi
hozzáférhetõvé, amely a letöltött elõadás, illetve elõadás
részlete érzékelhetõvé tételén túl, valamely számítástech-
nikai, illetve telekommunikációs eszköz mûködésének
vagy szolgáltatásának figyelmeztetõ, megkülönböztetõ
jelzésére is alkalmas (pl. távbeszélõ eszközre érkezõ hívás,
üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.2. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke hangfelvételben
rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan bevételt ér el

4.2.1. Ha szolgáltató az elõadást olyan mûszaki feltéte-
lekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos fel-
használó számára csupán annak érzékelését (például ún.
„real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöl-
tést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor a fel-
használásért költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a
közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, vala-
mint reklám- és szponzorációs bevételei [7. c) pont]
6%-ának megfelelõ együttes összegû, de valamennyi eset-
ben legalább a 4.1.1–4.1.3. pont szerinti elõadómûvészi
jogdíjat köteles fizetni.

4.2.2. A szolgáltató letöltést (tartós másolat készítését)
is lehetõvé tévõ ún. „download” típusú felhasználásért a
nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj
12%-ának, ilyen díjbevétel hiányában (a letöltés ingyenes
engedése esetén) reklám- és szponzorációs bevételei
6%-nak megfelelõ, de valamennyi esetben legalább a
4.1.4. pont szerinti elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.3. A szolgáltató a 4.2.2. pontban meghatározott elõ-
adómûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben
is, ha az elõadást, illetve annak részletét olyan – letöltést
(tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ – módon teszi
hozzáférhetõvé, amely a letöltött elõadás, illetve elõadás
részlete érzékelhetõvé tételén túl, valamely számítástech-
nikai, illetve telekommunikációs eszköz mûködésének
vagy szolgáltatásának figyelmeztetõ, megkülönböztetõ
jelzésére is alkalmas (például távbeszélõ eszközre érkezõ
hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.3. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke videoklipben
rögzített elõadás esetén

Videoklipben rögzített elõadás esetén a szolgáltató az
elõadás 4.1.1–4.1.4., 4.2.1., 4.2.2. pontok szerinti felhasz-
nálása esetén az említett pontok szerint fizetendõ jogdíjon
felül, annak 50%-át is köteles megfizetni.

4.4.1. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke filmalkotásban
rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.4.1.1. Ha legfeljebb 10 elõadásrészlet hívható le, a le-
hívások számától függetlenül 12 120 Ft/hó.

4.4.1.2. Ha a lehívható elõadásrészletek száma 10-nél
több, de a 100-at nem haladja meg, a lehívások számától
függetlenül 60 630 Ft/hó.

4.4.1.3. Ha a lehívható elõadásrészletek száma megha-
ladja a 100-at, akkor a 4.4.1.2. pontban meghatározott dí-
jon túl, a 100-on felüli minden egyes elõadás után, a lehí-
vások számától függetlenül 600 Ft/hó.

4.4.1.4. Ha az elõadásból lehívható tartam az elõadás
részletét meghaladja, vagy teljes elõadások hívhatók le, a
lehívások számától függetlenül 59 Ft/perc/nap.

4.4.2. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke filmalkotásban
rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan bevételt ér el

Költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség
tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám-
és szponzorációs bevételei [7. c) pont] 6%-ának megfelelõ
együttes összegû, de legalább a 4.4.1. pontban meghatáro-
zott elõadómûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.4.3. Szinkronizált filmalkotás esetén a szolgáltató a
4.4.1–4.4.2. pont szerinti jogdíjon felül, annak 50%-át is
köteles megfizetni.

4.5. A szolgáltató a 4.4.1–4.4.3. pontokban meghatáro-
zott elõadómûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az
esetben is, amennyiben a rögzített elõadást olyan mûszaki
feltétellel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely alkalmas
arra, hogy annak lehívását, illetve letöltését (tartós másolat
készítését) az igénybe vevõ a saját nevében, de más javára
kezdeményezze.

4.6. A jelen jogdíjközlemény 4. pontjában meghatáro-
zott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót
(áfa), azt a szolgáltatónak az ott meghatározott jogdíjon fe-
lül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen
kell megfizetnie.

5. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke, ha az elõadómû-
vész kizárólag saját elõadómûvészi teljesítményét hangfel-
vételben rögzítõ elõadást tesz lehívásra hozzáférhetõvé

A 4.1., illetve 4.2. pontokban meghatározott elõadómû-
vészi jogdíjakat nem kell megfizetni az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén:

a) a szolgáltató olyan elõadómûvész vagy elõadómû-
vészek olyan együttese, aki (amely) kizárólag saját elõadó-
mûvészi teljesítményét hangfelvételben rögzítõ elõadást
tesz lehívásra hozzáférhetõvé;
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b) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõ-
zõen az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerzõdést köt, és
annak feltételeit a felhasználási szerzõdés tartama alatt
mindvégig hiánytalanul teljesíti;

c) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokból,
illetve nyilatkozatokból egyértelmûen megállapítható,
hogy az engedély ingyenessége a lehívásra hozzáférhetõvé
tett elõadásban közremûködõ valamennyi elõadómûvészre
kiterjedõen fenntartható, és a jogkezelés ilyen módon ha-
tékonyabban valósítható meg.

6. A felhasználás egyéb feltételei

6.1. A felhasználás részletes feltételeirõl az MSZSZ-EJI
és a szolgáltató szerzõdésben állapodnak meg. Ha a fel-
használás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként
nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni.

6.2. A szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az elõadó-
mûvészi jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételei-
rõl és a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló egyéb adatairól,
valamint a felhasználás módjáról és mértékérõl.

6.3. A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó
adatszolgáltatásnak digitális formátumban (elektronikus
úton) kell eleget tenni. Az egyes hozzáférhetõvé tett elõ-
adásokról szolgáltatott adatoknak tartalmaznia kell leg-
alább a következõket:

a) a hangfelvétel, a videoklip vagy a filmalkotás címét;
b) az elõadásban közremûködõ elõadómûvészek nevét,

filmalkotás esetén a fõszereplõ, illetve szereplõ besorolás
feltüntetésével;

c) a hangfelvételt, a videoklipet vagy a filmalkotást
elõállító nevét, hangfelvétel esetén ideértve azt az ún. „la-
bel” nevet is, amely alatt a hangfelvétel megjelent;

d) hangfelvételben, videoklipben, illetve filmalkotás-
ban rögzített elõadás forgalomba hozatalának évét.

Az adatszolgáltatásnak elkülönítve kell tartalmaznia a
csak érzékelésre (például „real audio” típusú meghallga-
tásra), illetve a letöltésre (tartós másolat készítésére) hoz-
záférhetõvé tett elõadások adatait. Ha az elõadómûvészi
jogdíj mértéke a lehívások számától (is) függ, akkor az
adatszolgáltatásnak a lehívások számára is ki kell
terjednie.

6.4. Az MSZSZ-EJI a jogdíjelszámolás alapjául szol-
gáló adatokat, valamint az elõadások felhasználásának
módját és mértékét a helyszínen is ellenõrizheti.

6.5. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szer-
zõdés másképp nem rendelkezik, a jelen jogdíjközlemény
szerinti jogdíj és adatszolgáltatás negyedévente, a naptári
negyedév lejártát követõ 5. napig esedékes. Az adatszol-
gáltatást havi bontásban kell teljesíteni.

6.6. Az MSZSZ-EJI a felhasználás részletes feltételeirõl
szóló szerzõdésben engedélyt kér a szolgáltatótól, hogy

a) nevét,
b) címét (székhelyét),

c) az elõadás(ok) hozzáférési helyét (például URL
cím), illetve

d) azt a tényt, hogy rögzített elõadás nyilvánosság szá-
mára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételére engedélyt
kapott az MSZSZ-EJI-tõl
a rögzített elõadás más jogosultjaival, illetve a jogosultak
közös jogkezelõ szervezeteivel írásban közölje.

6.7. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem megha-
tározott, a rögzített elõadások nyilvánosság számára lehí-
vásra hozzáférhetõvé tétele körébe esõ felhasználások ese-
tén a közzétett elõadómûvészi jogdíjmértékek elveinek és
arányainak alkalmazásával az MSZSZ-EJI által eseten-
ként megállapított szerzõi jogdíj fizetendõ.

7. Értelmezõ rendelkezések

a) ,,Szolgáltató”: a rögzített elõadást lehívásra hozzá-
férhetõvé tevõ (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalom-
szolgáltatótól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhaszná-
lási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k)
útján kapcsolódó hálózati köztes (közvetítõ) szolgáltatást
nyújtó személy, illetve szervezet.

b) ,,Elõadásrészlet” vagy „elõadás részlete”:
ba) Hangfelvétel esetében elõadásonként legfeljebb

egy perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg
az elõadás teljes hosszának felét.

bb) Filmalkotás esetében elõadásonként legfeljebb öt
perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az
elõadás teljes hosszának 10%-át.

Ahol a jelen jogdíjközlemény elõadást említ, azon az
elõadás részletét is érteni kell.

c) ,,Reklám- és szponzorációs bevétel”: az a bármilyen
forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásá-
val vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás,
amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési
kötelezettsége a mindenkori hatályos számviteli jogszabá-
lyok értelmében kiterjed.

8. A hozzáférést biztosítók felelõsségének korlátozása

8.1. Ha a tartalomszolgáltatótól különbözõ szolgáltató a
tartalomszolgáltató által lehívásra történõ hozzáférésre
felajánlott tartalmat nem ismeri, illetve nem ismerheti, és a
jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználási
cselekmények közül kizárólag az elektronikus kereskedel-
mi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalom-
mal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.)
8–11. §-aiban meghatározott hálózati szolgáltatás(oka)t
nyújt az ott meghatározott feltételekkel, az MSZSZ-EJI és
az általa képviselt elõadómûvészi jogosultak irányában az
elõadómûvészi jogok megsértéséért a továbbiakban nem
felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn,
amennyiben az Elker. tv.-ben meghatározott értesítési-
eltávolítási eljárást – az ott meghatározott feltételek hiány-
talan betartásával – lefolytatja. Ha az e pont szerinti szol-
gáltató a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasz-
nálást is megvalósítja, az értesítési-eltávolítási eljárás al-
kalmazásáról szerzõdést köt az MSZSZ-EJI-vel.
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8.2. A szerzõdés tartalmazza, hogy a szolgáltató által vég-
zett, az elõzõ pontban megjelölt tevékenységek elõadómû-
vészi jogok szempontjából felhasználást valósítanak meg.

8.3. A 6.1. pont szerinti szerzõdésben a szolgáltató vál-
lalja, hogy lefolytatja az Elker. tv. 13. §-ban meghatározott
értesítési-eltávolítási eljárást abban az esetben, ha az
MSZSZ-EJI képviselõje útján értesíti a szolgáltatót arról,
hogy az MSZSZ-EJI közös jogkezelésébe tartozó elõadó-
mûvészi teljesítményre vonatkozó jogsértés valósult meg
a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben.

8.4. A jelen pont szerinti értesítési-eltávolítási eljárás
alkalmazásáról kötött szerzõdésben a szolgáltató és az
MSZSZ-EJI a jogszabályban nem rendezett kérdésekben
állapodhatnak meg. A felek szerzõdési vagy egyéb nyilat-
kozataikat, közléseiket, értesítéseiket írásban, teljes bizo-
nyító erejû magánokirati formában teszik meg. A felek ha-
tályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik vagy általuk har-
madik személyhez címzett írásbeli magánokirat hû máso-
latát, továbbá az elektronikus formában tett közlést is, ha
annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja.
A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus
küldemények megérkezését visszaigazolni.

9. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január 1.
napjától december 31. napjáig érvényesek.

MSZSZ-EJI

* * *

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyom:

Budapest, 2006. január 25.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)

j o g d í j k ö z l e m é n y e
az elõadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ

átvitel céljára készült rögzítésének díjáról
és a felhasználás egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI, a szerzõi jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (Szjt.) 74. § (2) bekezdésének elsõ fordu-
latában, 27. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekez-
désében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint
állapítja meg az elõadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz

történõ átvitel céljára készült rögzítésének díját és a fel-
használás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya

1.1. A jogdíjközlemény hatálya a televízió-szervezet és a
saját televízió-mûsort vezeték útján a nyilvánossághoz köz-
vetítõ (a továbbiakban együtt: „felhasználó”) által sugárzás
vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel (a továbbiakban
együtt: „sugárzás”) céljára rögzített elõadás (a továbbiak-
ban: „felvétel”) elsõ sugárzását követõ ismételt sugárzásá-
nak díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.

1.2. A jogdíjközlemény hatálya kiterjed azokra a felvéte-
lekre is, amelyeket más személyek a felhasználó megrende-
lésére és a mûsorában történõ sugárzása céljával rögzítettek,
ha a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására annak bármely
más felhasználását megelõzõ kizárólagos jogot szerzett.

2. Az elõadómûvészi jogdíj mértéke

2.1. A felhasználó a felvétel elsõ sugárzását követõ is-
mételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott elõadó-
mûvészi jogdíjat köteles fizetni.

2.2. A jogdíjat a felhasználónak a mûsorszolgáltatás
jellegétõl és vételkörzetétõl, továbbá az ismételten sugár-
zott felvétel perchosszától függõen, az egy percre esõ jog-
díj alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie:

A mûsorszolgáltatás jellege és vételkörzete
A jogdíj
mértéke

percenként

a) közszolgálati mûsorszolgáltatók

aa) országos mûsorszolgáltatás esetén 7 580 Ft

ab) körzeti mûsorszolgáltatás esetén 2 330 Ft

ac) helyi mûsorszolgáltatás esetén 1 170 Ft

b) nem közszolgálati mûsorszolgáltatók

ba) országos mûsorszolgáltatás esetén 11 660 Ft

bb) körzeti mûsorszolgáltatás esetén 3 500 Ft

bc) helyi mûsorszolgáltatás esetén 1 750 Ft

2.3. Az eredetileg idegen nyelvû elõadás magyar nyel-
vû szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása ese-
tén a jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíj-
mérték 25 (huszonöt) %-a.

2.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat
a felhasználónak nem kell megfizetnie

a) a felvétel elsõ sugárzásának napját követõ egy éven
belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;

b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó ter-
jedelemben történõ ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy a
részlet idõtartama ezen belül sem haladja meg az elsõ íz-
ben sugárzott felvétel teljes idõtartamának tíz százalékát;

c) a felvétel részletének mûsorelõzetes céljára történõ
ismételt sugárzásáért, harminc másodpercet meg nem ha-
ladó terjedelemben.
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2.5. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2–2.4. pontokban
meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is,
ha a felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad
engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást en-
gedélyezõ felhasználónak a fizetendõ jogdíj mértékét nem
a saját, hanem annak mûsorszolgáltatási jellege és vétel-
körzete alapján kell megállapítania és megfizetnie, akinek
(amelynek) a felvétel ismételt sugárzását engedélyezte. A
jelen pontot megfelelõen alkalmazni kell akkor is, ha a fel-
használó külföldi mûsorsugárzó szervezetnek ad enge-
délyt a felvétel ismételt sugárzására.

2.6. A nem közszolgálati mûsorszolgáltatókra megha-
tározott jogdíjak [2.2. b) pont] mérséklésére – legfeljebb a
közszolgálati mûsorszolgáltatókra megállapított jogdíj
[2.2. a) pont] mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a nem közszolgálati mûsorszolgáltató a mûsorszol-
gáltatási szerzõdésben kötelezõen elõírtnál magasabb
arányban vállalja közszolgálati mûsorok sugárzását, to-
vábbá

b) az ilyen önként vállalt közszolgálati mûsorarány
megfelelõ mérésérõl és nyilvántartásáról a felhasználás
részletes feltételeit tartalmazó szerzõdésben (3.1. pont) az
MSZSZ-EJI-vel megállapodik, és

c) az MSZSZ-EJI-vel szemben három hónapnál régeb-
ben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási
kötelezettségének határidõben eleget tett.

2.7. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjak
nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azt a felhasz-
nálónak a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.

3. A felhasználás egyéb feltételei

3.1. A felhasználás részletes feltételeirõl az
MSZSZ-EJI és a felhasználó szerzõdésben állapodik meg.
Az MSZSZ-EJI a felhasználás részletes feltételeirõl szóló
szerzõdésben a felhasználók között indokolatlan megkü-
lönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett
azonos kedvezményeket biztosít.

3.2. A felhasználó – a 2.4. pontban meghatározott ese-
teket kivéve – köteles az MSZSZ-EJI részére adatokat
szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekrõl. Ha a fel-
használás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másképp
nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell
legalább a következõket:

a) a felvétel címét és perchosszát, felvétel részletének
ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;

b) a felvételen, illetve felvételrészleten szereplõ elõ-
adómûvészek nevét, a fõszereplõ, illetve szereplõ besoro-
lás feltüntetésével.

A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adat-
szolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.

3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szer-
zõdés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszol-
gáltatás naptári félévenként, a félévet követõ hónap
15. napjáig esedékes.

3.4. Az MSZSZ-EJI a felvétel jogdíjközleményben
meghatározott felhasználásának módját és mértékét a
helyszínen is ellenõrizheti.

4. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január
1. napjától december 31. napjáig érvényesek.

MSZSZ-EJI

* * *

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyom:

Budapest, 2006. január 25.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(1052 Budapest, Városház u. 7.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – az 1992. évi II. törvény 25. §-a alapján a földrendezõ és
földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény rendelkezései szerint –

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kókai Mezõgazdasági Szövetkezet használatában lévõ, részarány-földtulajdon kiadása után megmaradó
földrészletekre.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Kókai Mezõgazdasági Szövetkezetet érintõen, az 1992. évi II. törvény alap-
ján meghatározott tulajdonosi jogosulti körbe tartozó személyek (részarány-tulajdon értékkel rendelkezõ személyek).



A sorsolás helye: 2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 2., Kókai Mûvelõdési Központ Színházterme

A sorsolás ideje: 2006. március 8., 10 óra.

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:

Település: Kóka

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

32 gyep (rét) 2,2343 93,17 37,61

1701 szántó 1,0790 16,83 2,97

09/10 gyep (rét) 0,5492 12,41 12,41

013/1 gyep (rét) 16,9841 264,95 264,95

041/7 szõlõ, gyep 0,6618 12,20 12,20

047/7 gyep, szántó 10,8393 128,25 128,25

056/2 gyep (rét) 2,9395 66,43 2,44

060/2 szántó 16,1148 459,37 63,99

063/22 szántó 0,4945 12,56 12,56

084/13 szántó, gyep 0,9310 25,66 25,66

091/99 szántó 0,0963 3,26 3,26

0117 gyep (rét) 0,4643 10,49 10,49

0119/4 gyep, szántó 0,6258 13,54 8,67

0135/2 szántó 7,2347 215,99 9,49

0135/37 szántó 0,0489 1,66 1,66

0135/38 szántó 0,1447 4,02 4,02

0139/11 gyep, szántó 0,6018 15,16 15,16

0141 gyep (rét) 1,5634 44,87 44,87

0144/1 szántó, gyep 8,8503 174,75 79,76

0149/5 gyep, szántó 19,5417 556,40 239,13

0153/2 szántó 0,3820 3,97 3,97

0153/3 szántó 0,3819 3,97 3,97

0153/5 szántó 0,2413 2,51 2,51

0153/6 szántó 0,4680 4,87 4,87

0153/9 szántó 0,7427 7,72 7,72

0153/10 szántó 0,2514 2,61 2,61

0153/11 szántó 0,2633 2,74 2,74

0153/15 szántó 0,1673 1,74 1,74

0153/17 szántó 0,5967 6,21 6,21
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0153/26 erdõ 0,1510 1,15 1,15

0153/40 szántó 0,9452 9,83 9,83

0153/42 szántó 0,1453 1,51 1,51

0153/48 szántó 0,1464 1,52 1,52

0153/50 szántó 0,8081 8,40 8,40

0153/52 szántó 0,4413 4,59 4,59

0153/54 szántó 0,1561 1,62 1,62

0153/56 szántó 0,0961 1,00 1,00

0153/66 szántó 0,1759 1,83 1,83

0153/74 szántó 0,2496 2,60 2,60

0153/78 szántó 0,2190 2,28 2,28

0153/81 szántó 0,2291 2,38 2,38

0156/3 szántó 0,9517 14,85 14,85

0156/5 szántó, gyep 1,9534 23,54 23,54

0156/10 szántó 0,2014 3,14 3,14

0156/11 szántó 0,0526 0,82 0,82

0156/12 szántó 0,0607 0,95 0,95

0156/16 szántó 0,0582 1,62 1,62

0156/18 szántó 0,2201 6,12 6,12

0156/19 szántó 0,1608 4,47 4,47

0156/25 szántó 0,2784 4,34 4,34

0156/27 szántó 0,5222 8,15 8,15

0156/29 szántó 0,0677 1,88 1,88

0157/3 gyep, szántó 0,7697 12,75 12,75

0157/4 gyep (rét) 0,4107 6,41 6,41

0157/5 gyep (rét) 0,2892 4,51 4,51

0157/6 gyep (rét) 0,0629 0,98 0,98

0157/7 gyep (rét) 0,0673 1,05 1,05

0157/14 szántó 0,0378 0,79 0,79

0157/16 szántó 0,1248 2,61 2,61

0157/17 gyep (rét) 0,2968 6,71 6,71

0157/19 szántó 0,0349 0,73 0,73

0157/22 szántó 0,0342 0,71 0,71
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0157/24 szántó 0,0446 1,24 1,24

0157/25 szántó 0,1352 2,83 2,83

0157/26 szántó 0,0475 0,99 0,99

0157/27 szántó 0,0295 0,62 0,62

0157/32 szántó 0,0853 1,78 1,78

0157/38 gyep (rét) 0,1636 2,55 2,55

0157/40 gyep (rét) 0,5039 7,86 7,86

0157/41 gyep (rét) 1,0531 16,43 16,43

0157/46 gyep (rét) 0,1058 1,65 1,65

0157/47 gyep (rét) 0,6341 9,89 9,89

0157/48 gyep (rét) 0,1855 2,89 2,89

0157/49 gyep (rét) 0,4687 7,31 7,31

0157/50 gyep (rét) 0,1845 2,88 2,88

0157/51 gyep (rét) 0,1180 1,84 1,84

0157/56 gyep (rét) 0,2989 4,66 4,66

0157/59 gyep (rét) 0,3769 5,88 5,88

0157/62 szántó 0,0485 1,01 1,01

0157/64 gyep (rét) 0,2302 6,61 6,61

0161/19 szántó 3,2807 35,30 35,30

0172/9 szántó 0,5754 5,98 5,98

0172/10 szántó 1,3973 10,97 10,96

0177/9 szántó 0,8345 23,20 23,20

0188/25 szántó, szõlõ 46,1172 1141,80 1102,00

0211/11 szántó 0,0615 1,71 1,71

0223/3 erdõ 0,0604 0,71 0,71

0266/3 erdõ, szántó 6,2970 21,55 21,55

0266/4 szántó 3,0434 47,48 32,23

0289/20 erdõ 59,2803 112,63 15,58

0299/10 szõlõ 0,2928 7,64 7,64

0299/13 szántó 1,4419 15,00 15,00

0299/14 szántó 0,3468 3,61 3,61

0299/48 szõlõ 0,3367 8,79 6,65

0299/49 szõlõ 0,3618 9,44 9,44
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0299/50 szõlõ 0,3805 9,93 9,93

0299/53 szántó 0,5754 5,98 5,98

0299/54 szántó 0,4158 4,32 4,32

0299/55 szántó 1,3487 14,03 14,03

0310/7 szántó 0,3819 5,96 5,96

0310/9 szántó 0,3996 1,68 1,68

0310/12 szántó 0,3025 1,27 1,27

0310/127 szántó 0,3824 1,61 1,61

0310/128 szántó 0,5017 2,11 2,11

0310/129 szõlõ 0,2194 5,73 5,73

0325/4 szántó 0,4676 7,29 7,29

0327/36 szántó 8,6956 135,65 135,65

0327/38 szántó 7,8938 123,14 123,14

0327/40 szántó 29,7855 464,65 157,76

2291
szántó és gazdasági
épület

0,1698 2,65 2,65

3662 szántó 0,2248 2,34 2,34

3666 szántó 0,2090 3,26 3,26

3671 szántó 0,2428 3,79 3,79

3673/5 szántó 0,2524 3,94 3,94

3683 szántó 0,4208 8,79 8,79

3685 szántó 0,3572 7,47 7,47

3691 kert 0,1291 1,34 1,34

3708 szántó 0,2158 2,24 2,24

3712 szántó 0,1942 3,03 3,03

3725 gyep (legelõ) 0,1708 0,12 0,12

3729 szõlõ, kert 0,1938 3,93 3,93

3746 gyep (legelõ) 0,1248 0,09 0,09

3747 gyep (legelõ) 0,2489 0,17 0,17

3748 gyep (legelõ) 0,2477 0,17 0,17

3751 gyep (legelõ) 0,3669 0,26 0,26

3752 gyep (legelõ) 0,3697 0,26 0,26

3756 gyep (legelõ) 0,1503 0,11 0,11
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

3757 gyep (legelõ) 0,3373 0,24 0,24

3758 gyep (legelõ) 0,3830 0,27 0,27

3759 gyep (legelõ) 0,1856 0,13 0,13

3761 gyep (legelõ) 0,2424 0,17 0,17

3762 gyep (legelõ) 0,2237 0,16 0,16

3765 gyep (legelõ) 0,4316 0,30 0,30

3767 gyep (legelõ) 0,2233 0,16 0,16

3768 szõlõ, erdõ 0,1971 4,05 4,05

3769 gyep, erdõ 0,2435 0,63 0,63

3770 gyep, erdõ 0,2100 0,61 0,61

3771 gyep (legelõ) 0,2205 0,15 0,15

3773 gyep (legelõ) 0,1950 0,14 0,14

3774 szõlõ 0,2172 5,67 5,67

3775 szõlõ 0,2144 5,60 5,60

3783 gyep (legelõ) 0,2158 0,15 0,15

3784 gyep (legelõ) 0,1302 0,09 0,09

3785 gyep (legelõ) 0,0856 0,06 0,06

3786 gyep (legelõ) 0,1536 0,11 0,11

3787 gyep (legelõ) 0,1892 0,13 0,13

3788 gyep (legelõ) 0,1769 0,12 0,12

3790 gyep (legelõ) 0,2158 0,15 0,15

3792 gyep (legelõ) 0,4316 0,30 0,30

3795 gyep (legelõ) 0,3352 0,23 0,23

3797 gyep (legelõ) 0,1852 0,13 0,13

3798 gyep (legelõ) 0,2744 0,19 0,19

3828/2 szántó 0,1514 1,57 1,57

3882 szõlõ 0,1291 4,93 4,93

3890 kert 0,1090 1,13 1,13

3891 kert 0,1097 1,14 1,14

3892/2 szántó 0,2092 2,18 2,18

3893 kert 0,0906 0,94 0,94

3894 kert 0,0647 0,67 0,67

3898 szõlõ 0,1451 5,54 5,54
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

3901 szántó 0,1528 1,59 1,59

3903 szántó 0,1536 1,60 1,60

3904 szántó 0,1535 2,39 2,39

3905 kert 0,1500 1,56 1,56

3906 szõlõ 0,1410 3,68 3,68

3907 kert 0,0777 0,81 0,81

3914/1 szántó 0,2621 2,73 2,73

3922 szõlõ 0,0763 2,91 2,91

4004 gyep (rét) 0,1511 2,36 2,36

4009 gyep (legelõ) 0,2262 0,16 0,16

4010 gyep (legelõ) 0,2482 0,17 0,17

4012 gyep (legelõ) 0,2173 0,15 0,15

4013 szántó 0,2154 2,24 2,24

4015 szántó 0,1651 1,72 1,72

4016 gyep (legelõ) 0,1554 0,11 0,11

4026 gyep (legelõ) 0,0791 0,06 0,06

4027 gyep (legelõ) 0,0791 0,06 0,06

4028 gyep (legelõ) 0,1582 0,11 0,11

4029 gyep (legelõ) 0,1586 0,11 0,11

4030 gyep (legelõ) 0,2198 0,15 0,15

4037 szõlõ, szántó 0,4480 8,47 8,47

4075 szõlõ 0,1021 3,90 3,90

4109/1 kert 0,1485 1,54 1,54

4109/2 kert 0,1485 1,54 1,54

4123 gyep (legelõ) 0,2612 0,18 0,18

4124 gyep (legelõ) 0,4316 0,30 0,30

4128 szántó 0,3769 3,92 3,92

4130 szõlõ, erdõ 0,3391 7,50 7,50

4131 szántó 0,3259 3,39 3,39

4143 gyep (legelõ) 0,5035 0,35 0,35

4144 szántó, szõlõ 0,5035 8,24 8,24

4147 gyep (legelõ) 0,5409 0,38 0,38

4149 gyep (legelõ) 0,4417 1,24 1,24
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

4150 gyep (legelõ) 0,3238 0,91 0,91

4154 kert 0,1439 1,50 1,50

4155 kert 0,2046 2,13 2,13

4171 gyep (legelõ) 0,1895 0,13 0,13

4186/2 szántó 1,9684 30,71 17,71

Település: Tápiószecsõ

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolásra kerülõ
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0182/23 szántó 17,3778 180,73 67,16

0184/44 szántó 15,6249 162,50 82,49

0184/47 szántó 0,6180 6,43 6,43

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot sem érvénye-
síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sor-
solás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz
címezve.

Miakich Gábor s. k.,
mb. hivatalvezetõ

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sír-
kerthez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket
és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti Bizott-
ság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának a) pontjában biztosított döntési jog
alapján:

1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. január 26-án tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

6/2005. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította
– Rákoskeresztúri Új Köztemetõ (1108 Budapest, Kozma u. 8–10.) 32/I parcella16 sor 4 sírhelyét
– Sopron, Új Szent Mihály temetõ

= Wälder József B csoport 21–22 sírhely
= Sopronyi-Thurner Mihály B csoport 55–56 sírhely
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2. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. november 23-án tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

– 78/2005. számú határozatával Nyíregyháza Északi temetõben a következõ sírhelyeket „A” kategóriában a Nemzeti
Sírkert részévé nyilvánította

Parcella Sor Sír Név Foglalkozás

2 5 131 Csallány Dezsõ régész, muzeológus

3 1 1 Geduly Henrik evangélikus püspök, egyházi író

3 1 5 Westsik Vilmos mezõgazdász, egyetemi tanár, kísérletügyi
fõigazgató, az MTA tagja

4 1 49 Lukács Ödön református lelkész, esperes, egyházi író,
történész

16 157 sírbolt Vietórisz József mûfordító, költõ

21 84 sírbolt Jósa András, nagybányai és
németszögyényi

régész, orvos, antropológus, muzeológus

ravatalozó nyugati park Szilágyi László 1956-os forradalom mártírja

ravatalozó nyugati park Tomasovszky András 1956-os forradalom mártírja

Kemecsei falmenti 2 sírbolt Bessenyei György, nagy-
bessenyõi

író, költõ, a bécsi magyar nemesi testõrség
hadnagya

– 79/2005. számú határozatával a Farkasréti temetõ (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.) 60/8-as parcella 1. sor
647 sírhelyét „B” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:

430706F

949755E

106938A

202451F

689444C

315872B

448211B

370880B

721745F

412025B

696204A

699022A

698617A

429984D

045195A

305874B

169556E

833595D

967751B

061319D

098217C

366139B

697486A

394600B

684274D

422132B

133409B

893866B

634395C

862410E
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176953C

039575D

145363C

783123A

658505E

444425F

105493E

948661D

651635C

506768E

756644D

105715C

063343C

760531F

074283C

695678A

695675A

641466C

912245C

328316E

609835A

176946F

182004C

068122D

517106C

159884D

639943E

511806E

943596B

378031C

028270D

519438C

705584F

211208D

626156E

630993E

466804A

869941C

203623D

360291D

604826D

699462E

473605B

534632D

006281A

834254B

347996F

798728B

214296E

194698B

912192E

072114D

151184D

381253A

257060A

380104A

058196D

594948A

134382D

079331F

827472B

616442D

487500D

272694A

739705D

772531A

630667D

245790B

313945F

202000C

027990F

642053F

050706E

535431A

221959C

412489B

967307B

872636C

770287D

387161E

560358D

868109F

845159D

557095E

021716E

773604E

368518E

495595C

783497D

648708C

600459A

435344E

506673F

457540F

504447B

504584F

789052F

163006E

387836C

598886A

688931F

167842D
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012401F

276356C

396633B

360351A

674585A

637101A

762735C

153076D

725805A

034185D

486389E

186669F

194989F

350154A

348400C

005208B

052669C

734776A

808168D

049019B

177057F

263034F

518062C

240751D

953072A

963904C

300751E

055237D

093425D

836563D

555487D

121006B

611702E

851072B

016686B

086437D

331195C

586902A

095559E

823968B

229836A

455776D

462483A

923271F

880978B

956353D

000316E

717093F

876216D

337457B

248023E

621266C

735401A

608010B

221568C

025015A

675697E

554837B

920283B

257171D

117401F

717264A

467202F

397431B

657583A

882532C

575280E

260027A

939821A

173077E

230817C

786974E

090502C

422994E

781844C

328511F

448825B

118987C

498344F

697320C

872542A

111932E

481321A

762569F

713322C

750220A

327293E

965883C

202057D

136397D

235691F

961236A

768011D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály



Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2005. évi 171. számában kihirdetett, a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001.
(X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet

– 6. §-ának szövege helyesen:
„6. § Az R. 1–7. számú melléklete helyébe e rendelet 1–7. számú melléklete lép.”

– 9. § b) pontjának szövege helyesen:
„b) az R. 8. és 9. számú melléklete.”

(Kézirathiba)
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
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