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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
62/2006. (III. 27.) Korm.

rendelete

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának
szabályairól

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kormány
a következõket rendeli el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes Igaz -
ga tó sá ga (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) a te le pü lé si ön kor -
mány zat igény lé se alap ján az ön kor mány zat ál tal idõs ko -
rú ak já ra dé ká ra, rend sze res szo ci á lis se gély re, la kás fenn -
tar tá si tá mo ga tás ra, ápo lá si díj ra, adós ság ke ze lé si szol gál -
ta tás ra ki fi ze tett összeg meg ha tá ro zott ará nyát, va la mint a
köz cé lú mun ká ban részt ve võk fog lal koz ta tá si költ sé ge i -
hez tör té nõ ál la mi tá mo ga tás össze gét a központi
költségvetésben meghatározott feltételek szerint az
önkormányzat részére megtéríti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el lá tá sok, va la mint a köz cé -
lú mun ka költ sé ge i nek ki fi ze té sé re az ön kor mány za tot
igény lé se alap ján – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
ha von ta elõ leg il le ti meg. A tárgy év ben az elsõ al ka lom -
mal a tárgy ha vi té rí tés két sze re se igé nyel he tõ. A tárgyév
december hónapjában elõleg nem igényelhetõ.

(3) Az Szt. 43/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott szak ér tõi díj ra és az Szt. 55/A.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást
mérõ ké szü lék fel sze re lé si költ sé gé re elõleg nem vehetõ
igénybe.

(4) A te le pü lé si ön kor mány zat (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si
ke rü let) jegy zõ je (a továb biak ban: jegy zõ) ha von ta ki fi ze -
té si jog cí men ként – a ki fi ze tés, il let ve a tel je sí tés hó nap já -
nak 10. nap já ig – ér te sí ti az Igaz ga tó sá got a tárgy hó nap -
ban ki fi ze tett tá mo ga tás össze gé rõl, az elõ zõ hó nap ban
igé nyelt összeg fel hasz ná lá sá ról, va la mint tárgyhónapot
követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés

a) az Szt. 32/B.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ki fi ze tett
idõs ko rú ak já ra dé ká ról az 1. szá mú mel lék let,

b) a rend sze res szo ci á lis se gély rõl a 2. szá mú mel lék let,

c) az Szt. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti la -
kás fenn tar tá si tá mo ga tás ról a 3. szá mú mel lék let,

d) az Szt. 44.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze -
rin ti ápo lá si díj jal össze füg gés ben igény be ve he tõ tá mo ga -
tás ról a 4. szá mú mel lék let,

e) az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás sal össze füg gés ben
igény be ve he tõ tá mo ga tás ról, va la mint az Szt. 38.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo -
ga tás ról az 5. szá mú mel lék let,

f) a köz cé lú mun ká ban részt ve võk után igé nyel he tõ
fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról a 6. szá mú mel lék let

sze rin ti adat lap fel hasz ná lá sá val tör té nik.

(5) A jog cí men kén ti ér te sí tés sel egy ide jû leg a jegy zõ
meg kül di az Igaz ga tó ság nak a 7. szá mú mel lék let sze rin ti
össze sí tõ adat la pot is.

(6) A fõ vá ro si fõ jegy zõ (a továb biak ban: fõ jegy zõ) ha -
von ta ki fi ze té si jog cí men ként – a ki fi ze tés, il let ve a tel je sí -
tés hó nap já nak 10. nap já ig – ér te sí ti a Ma gyar Ál lam kincs -
tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát
(a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga tó ság) a tárgy hó nap -
ban ki fi ze tett tá mo ga tás össze gé rõl, az elõ zõ hó nap ban
igé nyelt összeg fel hasz ná lá sá ról, valamint tárgyhónapot
követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés

a) a köz cé lú mun ká ban részt vevõ haj lék ta lan sze mé -
lyek után igé nyel he tõ fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról a
6. számú melléklet,

b) a haj lék ta lan sze mé lyek ré szé re ki fi ze tett

ba) idõs ko rú ak já ra dé ká ról a 8. szá mú mel lék let,

bb) rend sze res szo ci á lis se gély rõl a 9. szá mú mel lék let

sze rin ti adat lap fel hasz ná lá sá val tör té nik.

2.  §

(1) Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon ki fi ze tett
összeg ként a fo lyó sí tott idõs ko rú ak já ra dé ká nak alap -
össze gét vagy az alap összeg re tör té nõ ki egé szí tés össze gét 
kell fel tün tet ni. A já ra dék alap össze ge az Szt. 32/B. §-a
(1) bekezdésének

a) a) pont ja sze rin ti jo go sult ese tén az öreg sé gi nyug díj 
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 80%-a,

b) b) pont ja sze rin ti jo go sult ese tén az öreg sé gi nyug díj 
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 95%-a,

c) c) pont ja sze rin ti jo go sult ese tén az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 130%-a.

(2) A 2. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon a ki fi ze tett
összeg ként az Szt. 37/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rint
meg ál la pí tott rend sze res szo ci á lis se gély nek a tárgy hó -
nap ban fo lyó sí tott összegét kell feltüntetni.

(3) A 3. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon ki fi ze tett
összeg ként az Szt. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rint meg ál la pí tott la kás fenn tar tá si tá mo ga tás nak tárgy hó -
nap ban fo lyó sí tott össze gét kell fel tün tet ni.
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(4) A 4. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon ki fi ze tett
összeg ként a fo lyó sí tott ápo lá si díj alap össze gét vagy az
erre az összeg re tör té nõ ki egé szí tés össze gét kell fel tün tet -
ni. Az ápo lá si díj alap össze ge az Szt. 44.  §-a (1) be kez dé -
sé nek

a) a) pont já ban fog lalt eset ben az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 100%-a,

b) b) pont já ban fog lalt eset ben az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 130%-a.

(5) Az 5. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon ki fi ze tett
összeg ként a meg ál la pí tott adós ság csök ken té si tá mo ga tás -
nak, ille tõ leg la kás fenn tar tá si tá mo ga tás nak a tárgy hó nap -
ban fo lyó sí tott össze gét kell fel tün tet ni.

(6) A 6. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon a köz cé lú
mun ka tá mo ga tá sá nak napi össze ge ként a költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott össze get kell fi gye lem be ven ni.

3.  §

(1) Az el lá tást igény be vevõ ál tal az Szt. 17.  §-a alap ján
vissza fi ze tett idõs ko rú ak já ra dé ká nak, rend sze res szo ci á -
lis se gély nek, az Szt. 41.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont ja sze rin ti ápo lá si díj nak, az Szt. 38.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás -
nak, va la mint az Szt. 55/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti adós ság csök ken té si tá mo ga tás nak – a ki fi ze tés
idõ pont já ban ha tá lyos ren del ke zé sek nek meg fele lõen – a
köz pon ti költ ség ve tés ál tal meg té rí tett ará nya sze rin ti
össze get az ön kor mány zat nak vissza kell té rí te nie oly mó -
don, hogy a vissza fi ze tett összeg gel csök ken te ni kell a
tárgy hó nap ra jutó elõ leg össze gét.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al -
kal maz ni

a) amennyi ben az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás ke re té -
ben biz to sí tott elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást
mérõ ké szü lék fel sze re lé si költ sé ge it rész ben vagy egész -
ben vissza fi ze tik,

b) az adós ság csök ken té si tá mo ga tás nak az Szt.
55/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti vissza kö ve te lé se ese -
tén.

4.  §

(1) Az Igaz ga tó ság az 1–7. szá mú mel lék let sze rin ti
adat la pon – ide nem ért ve az 1.  § (6) be kez dé sé nek a) pont -
ja sze rint a fõ jegy zõ ál tal ki töl tött adat la pot – be ér ke zett
ada to kat össze sí ti és az össze sí tett ada to kat a Bel ügy mi -
nisz té ri um ré szé re me gyén ként, te le pü lés so ros bon tás ban
– elekt ro ni kus úton – min den hó nap 15-éig meg kül di.

(2) A Re gi o ná lis Igaz ga tó ság a fõ jegy zõ ál tal meg kül -
dött, a 6., 8–9. szá mú mel lék let sze rin ti adat lap ada ta it
min den hó nap 15-éig a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re
– elekt ro ni kus úton – to váb bít ja.

(3) A Bel ügy mi nisz té ri um az (1)–(2) be kez dés sze rin ti
össze sí tett ada to kat tá jé koz ta tá sul ha von ta meg kül di a
szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri um ré szé re.

(4) A Bel ügy mi nisz té ri um min den hó nap 18-áig ren del -
ke zik a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)
felé a 6–9. szá mú mel lék let sze rint igé nyelt tá mo ga tá sok -
nak a te le pü lé si ön kor mány za tok ré szé re tör té nõ átutalá -
sáról.

5.  §

(1) A 6. szá mú mel lék le ten a fog lal koz ta tot tak lét szá -
ma ként – fi gye lem mel az Szt. 37/H.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra – ki zá ró lag a köz cé lú mun ka ke re té ben
fog lal koz ta tott sze mé lyek szá mát le het fel tün tet ni.

(2) A 6. szá mú mel lék le ten a köz cé lú fog lal koz ta tás sal
kap cso la tos ki fi ze té si kö te le zett ség gel ter helt nap ként
azok nak a na pok nak a szá mát kell fel tün tet ni, ame lyek re

a) mun ka bér (ille tõ leg ez zel egy te kin tet alá esõ bér jel -
le gû jut ta tás), tá vol lé ti díj ki fi ze té se tör tént, il let ve be teg -
sza bad ság igény be vé te lé re ke rült sor;

b) a tár sa da lom biz to sí tá si sza bá lyok alap ján táp pénz
ki fi ze té se tör tént, fel té ve, hogy a mun kál ta tó a táppénz -
kiadásokhoz hoz zá já rult.

(3) A jegy zõ, ille tõ leg a fõ jegy zõ a 6. szá mú mel lék le ten 
a köz cé lú fog lal koz ta tás sal kap cso lat ban ki fi ze tés sel ter -
helt na pok szá mát a mun kál ta tók ha von ta adott je len té sei
alap ján ve ze tett ki mu ta tás nak meg fele lõen tün te ti fel. A
ki mu ta tás nak a fog lal koz ta tott sze mély azo no sí tó ada ta in
kí vül a fog lal koz ta tá sá val kap cso lat ban ki fi ze tés sel ter helt 
na pok szá mát jog cí men kén ti meg osz tás ban – így kü lö nö -
sen mun ka nap, fi ze tett sza bad ság, fi ze tett mun ka szü ne ti
nap, be teg sza bad ság, táp pénz – kell tar tal maz nia.

(4) Köz cé lú mun ká nak mi nõ sül a te le pü lé si ön kor -
mány zat ál tal fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ál tal az Szt.
37/H.  §-ának (2) be kez dé se sze rint vég zett azon te vé keny -
ség is, ame lyet a te le pü lé si ön kor mány zat a más he lyi ön -
kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás alap ján lát el.

6.  §

Az igé nyelt tá mo ga tá sok kal az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. törvény ben fog lal tak sze rint kell el -
szá mol ni.

7.  §

Az Szt. 92/D.  §-ának (2) be kez dé sé ben sze rep lõ egy ha -
vi il let mény a ki fi ze tés hó nap já ban a dol go zót meg il le tõ
– pót lé kok nél kü li – il let mény össze gé vel egye zik meg.
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8.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se, a 2. szá mú mel -
lék let 4. és 5. pont já nak d) al pont jai, va la mint a 9. szá mú
mel lék let 3. és 4. pont já nak d) al pont jai 2007. ja nu ár 1-jén
lép nek ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok fo lyó sí tá sá nak
és el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) az zal, hogy a 2006. év 
jú li us hó nap já ban tör té nõ igény lé sek ese té ben az R. 2006.
jú ni us 30-án ha tá lyos mel lék le te it kell al kal maz ni.

(4) A fõ jegy zõ az e ren de let 1.  §-ának (6) be kez dé se sze -
rin ti ér te sí tést 2006. év ben a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re
kül di meg. Az ér te sí tés ben sze rep lõ ada tok ról a Bel ügy mi -
nisz té ri um a 4.  § (3) be kez dé se sze rint tá jé koz tat ja a szo -
ciális ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri u mot.

(5) E ren de let hatályba lépését köve tõen az Szt. 2006. jú -
ni us 30-án ha tá lyos 17.  §-ának (4)–(7) be kez dé se vég re -
haj tá sá ról ren del ke zõ R. 6.  §-ában fog lal ta kat a fo lya mat -
ban lévõ ügyek ben sem kell al kal maz ni. E ren del ke zés al -
kal ma zá sá ban fo lya mat ban lévõ ügy nek kell te kin te ni az e
ren de let hatályba lépésekor az Szt. 2006. jú ni us 30-án ha tá -
lyos 17.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat tal le nem
zárt ügyet. A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény 79.  §-ának (4) be kez dé se sze -
rint a nyug díj fo lyó sí tó szerv ál tal fo lyó sí tás ra ke rü lõ,
vissza me nõ le ges idõ re járó el lá tás ból vissza tar tott össze -
get – amennyi ben a fo lyó sí tó szerv ré szé re a ha tá ro zat
2006. jú li us 15-ig nem ér ke zik meg – a jo go sult sze mély
ré szé re e ren de let hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül ki 
kell fi zet ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

2006/33. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2733



1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett idõskorúak járadéka címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez

........... év ........................ tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ....................................................................................................
2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: ........................................................................................
3. KSH kód ja: ....................................................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)
4. A tárgy hó nap ban tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma:

a) bent la ká sos in téz mény ben la kók szá ma: ........................... fõ
b) 75. élet évét be töl tött egye dül ál lók szá ma: ........................... fõ
c) 75. élet évét be nem töl tött egye dül ál lók szá ma: ........................... fõ

[az a) pont ban kell fel tün tet ni a bent la ká sos in téz mény ben lakó egye dül ál ló jo go sul ta kat]
d) az a); b); c) pont ba nem tar to zó jo go sul tak szá ma: ........................... fõ
Össze sen: ........................... fõ
   eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jo go sul ti kör be tar to zó sze mé lyek száma: ........................... fõ

5. A tárgy hó nap ra tör tént ki fi ze tés:
a) bent la ká sos in téz mény ben la kók ré szé re: ........................... Ft
b) 75. élet évét be töl tött egye dül ál lók ré szé re ........................... Ft
c) 75. élet évét be nem töl tött egye dül ál lók ré szé re: ........................... Ft
d) az a); b); c) pont ba nem tar to zó jo go sul tak ré szé re: ........................... Ft
Össze sen: ........................... Ft
  eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek ré szé re ki fi ze tett összeg: ........................... Ft

6. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés:
a) az in téz mény ben la kók ré szé re tör té nõ ki fi ze tés: ........................... Ft

[meg egye zik az 5/a) pont ban fel tün te tett összeg gel]
b) egyéb ese tek ben: ........................... Ft

[az 5/b); 5/c) és 5/d) pon tok együt tes össze gé nek 90%-a]
Össze sen: ........................... Ft

7. Az igé nyelt elõ leg össze ge:
a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: ........................... Ft

[a 6. pont „össze sen”-jé vel egye zik meg]
b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nélkül): ........................... Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel a 7/a) pont és az elõ zõ havi 7/c) pont ban sze rep lõ
össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben, ja nu ár ban a 7/a) pont ban sze rep lõ össze get
kell be ír ni]

c) az elõ leg össze ge: ........................... Ft
[a 7/a) és 7/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint:
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés na gyobb mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 7/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 7/b) pont össze gét,
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 7/a) pont össze gé bõl ki kell von ni a 7/b) pont össze gét.
Ja nu ár havi igény lés kor a 7/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

8. A tárgy hó nap ban tör tént vissza fi ze tés: ......................... Ft
[a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal el is mert, 
a tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együt tes össze ge]

9. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge: .......................... Ft
[7/c) pont össze gét csök ken te ni kell a 8. pont össze gé vel]

Dá tum: ........... év ........................ hó ......... nap

P. H.

…................…… …...............……

a jegy zõ alá írá sa a pol gár mes ter alá írá sa
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2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez

........ év .............. tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se:.........................................................................................................................
2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: ............................................................................................................
3. KSH kód ja: ........................................................................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)
4. A tárgy hó nap ban tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma:

a) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ............... fõ
b) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: 
 [a c) pont ban sze rep lõ se gé lye zet tek szá mát fi gyel men kívül kell hagyni]

............... fõ

c) az Szt. 37/E.  § (3) be kez dé se alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ................. fõ
d) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ................. fõ
Össze sen: ............... fõ

eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jo go sul ti kör be tar to zó sze mé lyek szá ma: ................ fõ
5. A tárgy hó nap ra tör tént ki fi ze tés:

a) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: ................ Ft
b) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: 
 [a c) pont ban sze rep lõ össze get fi gyel men kí vül kell hagyni]

................ Ft

c) az Szt. 37/E.  § (3) be kez dé se alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: ................ Ft
d) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: ................ Ft
Össze sen: ................ Ft

eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti sze mély ré szé re ki fi ze tett összeg: ................ Ft
6. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés: [5. pont „össze sen”-jé nek 90%-a] ................ Ft
7. Az igé nyelt elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: [6. pont össze gé vel meg egye zik] ................ Ft
b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nélkül): ................ Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel, a 7/a) pont és az elõ zõ havi 7/c) pont ban sze rep lõ
össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 7/a) pont ban sze rep lõ össze get
kell be ír ni]

c) az elõ leg össze ge: ................ Ft
[a 7/a) és 7/b) pont össze ge az aláb bi ak sze rint:
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 7/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 7/b) pont össze gét,
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 7/a) pont össze gé bõl ki kell von ni a 7/b) pont össze gét.
Ja nu ár havi igény lés kor a 7/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

8. A tárgy hó nap ban tör tént vissza fi ze tés: ................ Ft
[a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal el is mert, a
tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együt tes össze ge]

9. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge: ................ Ft
[a 7/c) pont össze gét csök ken te ni kell a 8. pont össze gé vel]

Dá tum: ............................. év ...................... hó ....... nap.

P. H.

…..........…… …....................……

a jegy zõ alá írá sa a pol gár mes ter alá írá sa
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3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez

......... év ........... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ....................................................................................................
2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: ........................................................................................
3. KSH kód ja: ....................................................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)
4. A tárgy hó nap ban tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma:

az Szt. 38.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ............. fõ
eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jo go sul ti kör be tar to zó sze mé lyek száma: ............ fõ

5. A tárgy hó nap ra tör tént ki fi ze tés:
az Szt. 38.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk számára: ............ Ft
eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jo go sul tak ré szé re ki fi ze tett összeg: ............ Ft

6. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés: [az 5. pont össze gé nek 90%-a] ............ Ft
7. Az igé nyelt elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: [a 6. pont össze gé vel egye zik meg] ............ Ft
b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nélkül): ............ Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel a 7/a) pont és az elõ zõ havi 7/c) pont ban sze rep lõ
össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 7/a) pont ban sze rep lõ össze get
kell be ír ni]

 c) az elõ leg össze ge: ............ Ft
[a 7/a) és a 7/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint:
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 7/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 7/b) pont össze gét,
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 7/a) pont össze gé bõl ki kell von ni a 7/b) pont össze gét.
Ja nu ár havi igény lés kor a 7/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

8. A tárgy hó nap ban tör tént vissza fi ze tés: ............ Ft
[a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal el is mert, a
tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együt tes össze ge]

9. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge: ............ Ft
[a 7/c) pont össze gét csök ken te ni kell a 8. pont össze gé vel]

Dá tum: ..................... év ....................... hó ...... nap

P. H.

….................…… …........................……

a jegy zõ alá írá sa a pol gár mes ter alá írá sa
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4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehetõ támogatás igényléséhez

......... év ........... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: .....................................................................................................
2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: .........................................................................................
3. KSH kód ja: ....................................................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)
4. A tárgy hó nap ban tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma:

a) az Szt. 44.  § (1) be kez dés a) pont sze rin ti össze gû tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ............ fõ
b) az Szt. 44.  § (1) be kez dés b) pont sze rin ti össze gû tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ............ fõ
Össze sen: ............ fõ
eb bõl az Szt. 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti jo go sul ti kör be tar to zó sze mé lyek száma: ............ fõ

5. A tárgy hó nap ra ki fi ze tett ápo lá si díj össze ge:
a) az Szt. 44.  § (1) be kez dés a) pont sze rint ki fi ze tett összeg: ............ Ft
b) az Szt. 44.  § (1) be kez dés b) pont sze rint ki fi ze tett összeg: ............ Ft

[a 4/a) és 4/b) pon tok ban sze rep lõ sze mé lyek ré szé re ki fi ze tett tá mo ga tás nyug díj já ru -
lék kal együt tes össze ge]

Össze sen: ............ Ft
6. A tárgy hó nap ra ki fi ze tett nyug díj biz to sí tá si já ru lék össze ge:

a) az Szt. 44.  § (1) be kez dés a) pont sze rint ki fi ze tett összeg után: ........... Ft
b) az Szt. 44.  § (1) be kez dé se b) pont sze rint ki fi ze tett összeg után: ........... Ft
Össze sen: [a 4/a) ille tõ leg a 4/b) pon tok ban sze rep lõ sze mé lyek el lá tá sa után fi ze tett nyug -
díj biz to sí tá si járulék összege]

........... Ft

7. A tárgy hó nap ra tör tént ki fi ze tés össze sen: [az 5. és 6. pont „össze sen”-jé nek össze ge] ............ Ft
eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek re te kin tet tel ki fi ze tett összeg: ............ Ft

8. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés: [a 7. pont össze gé nek 90%-a] ............ Ft
9. Az igé nyelt elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: [a 8. pont össze gé vel egye zik meg] ............ Ft
b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nél kül): ............ Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel a 9/a) pont és az elõ zõ havi 9/c) pont ban sze rep lõ
össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 9/a) pont ban sze rep lõ össze get
kell be ír ni]

c) az elõ leg össze ge: ............ Ft
[a 9/a) és a 9/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint:
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 9/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 9/b) pont össze gét,
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
 9/a) pont össze gé bõl ki kell von ni a 9/b) pont össze gét.
Ja nu ár havi igény lés kor a 9/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

10. A tárgy hó nap ban tör tént vissza fi ze tés: ............ Ft
[a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal el is -
mert, a tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együttes összege]

11. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge: ............ Ft
[a 9/c) pont össze gét csök ken te ni kell a 10. pont össze gé vel]

12. Az Szt. 43/A.  § (4) be kez dé se sze rin ti, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ban ki fi ze tett 
    szak ér tõi dí jak össze ge: [a ki fi ze tett összeg 100%-a visszaigényelhetõ] ............ Ft
13. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge és a ki fi ze tett szak ér tõi díj együt tes össze ge: ............ Ft

[11. és 12. pont össze ge]

Dá tum: ..................... év ....................... hó ...... nap

P. H.

……............… …....................……
a jegy zõ alá írá sa a pol gár mes ter alá írá sa
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5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehetõ támogatás igényléséhez

......... év ........... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ....................................................................................................
2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: .........................................................................................
3. KSH kód ja: ....................................................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)
4. A tárgy hó nap ban adós ság csök ken té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma összesen: ............ fõ

eb bõl
a) egy össze gû tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: ............ fõ
b) az Szt. 55.  § (6) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ............ fõ

5. A tárgy hó nap ra adós ság csök ken té si tá mo ga tás ra tör tént kifizetés: ........... Ft
eb bõl
a) egy össze gû tá mo ga tás ban ré sze sü lõk nek ki fi ze tett összeg: ........... Ft
b) az Szt. 55.  § (6) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõk nek ki fi ze tett összeg: ............ Ft

6. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés: [az 5. pont össze gé nek 90%-a] ............ Ft
7. Az adós ság csök ken té si tá mo ga tás ra igé nyelt elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: [a 6. pont össze gé vel egye zik meg] ............ Ft
b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nél kül): ............ Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel a 7/a) pont ban és az elõ zõ havi 7/c) pont ban sze -
rep lõ össze gek kü lön bö ze te, ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 7/a) pont ban sze rep lõ
összeget kell beírni] 

c) az elõ leg össze sen: ............ Ft
[a 7/a) és a 7/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint:
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
7/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 7/b) pont össze gét,
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
7/a) pont össze gé bõl ki kell von ni a 7/b) pont össze gét.
Ja nu ár havi igény lés kor a 7/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

8. Tárgy hó nap ban adós ság csök ken té si tá mo ga tás ra tör tént vissza fi ze tés: ......... Ft
[a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal el is -
mert, a tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együttes összege]

9. Az adós ság csök ken té si tá mo ga tás ra igé nyelt elõ leg net tó összege: ............ Ft
[a 7/c) pont össze gét csök ken te ni kell a 8. pont össze gé vel]

10. A tárgy hó nap ban az Szt. 38.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban 
    ré sze sü lõk száma: ........... fõ
11. A tárgy hó nap ra la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra tör tént kifizetés: ........... Ft
12. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés: [az 11. pont össze gé nek 90%-a]
13. La kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra igé nyel he tõ elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: [a 12. pont össze gé vel egye zik meg] ......... Ft
b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nél kül): ......... Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel a 13/a) pont ban és az elõ zõ havi 13/c) pont ban sze -
rep lõ össze gek kü lön bö ze te, ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 13/a) pont ban sze rep lõ
össze get kell be ír ni]

c) az elõ leg össze sen: ......... Ft
[a 13/a) és a 13/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint:
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
13/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 13/b) pont össze gét,
– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
13/a) pont össze gé bõl ki kell von ni a 13/b) pont össze gét.
Ja nu ár havi igény lés kor a 13/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

2738 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/33. szám



14. A tárgy hó nap ban la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra tör tént vissza fi ze tés: ............ Ft
[a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal el is mert, 
a tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együt tes össze ge]

15. A la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra igé nyelt elõ leg net tó összege: ............ Ft
[a 13/c) pont össze gét csök ken te ni kell a 14. pont össze gé vel]

16. Az Szt. 55/A.  § (3) be kez dé se sze rint az elõ re fi ze tõs fo gyasz tás mé rõk fel sze re lé sé nek 
    a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ban az ön kor mány zat ál tal kifizetett költsége: ........... Ft
17. A ki fi ze tés után járó té rí tés (a 16. pont ban sze rep lõ összeg 90%-a): ........... Ft
18. Az Szt. 55/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma, akik ese té ben 
    a 16. pont sze rint tör tént a kifizetés: ........... fõ
19. A tárgy hó nap ban tör tént vissza fi ze tés: ......... Ft

  [a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal el is mert, 
  a tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együt tes össze ge]

.

20. Az elõ re fi ze tõs fo gyasz tás mé rõk fel sze re lé si költ sé gé nek meg té rí té se: 
    [a 17. pont össze gét csök ken te ni kell a 19. pont összegével]

........... Ft

21. Az igé nyelt elõ leg és té rí tés össze sen: (a 9. és a 15., to váb bá a 20. pont ban sze rep lõ össze gek együt te sen) ........... Ft

Dá tum: ..................... év ....................... hó ...... nap

P. H.

…...............…… ….................................……
a jegy zõ alá írá sa a pol gár mes ter alá írá sa

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ támogatás igényléséhez

........ év .............. tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: .........................................................................................................................
2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: ............................................................................................................
3. KSH kód ja: ........................................................................................................................................

[2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó]
4. A tárgy hó nap ban fog lal koz ta tot tak szá ma:

a) tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak száma: ............... fõ
b) rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak száma: ............... fõ
c) al kal mi mun ka vál la lói könyv vel fog lal koz ta tot tak szá ma: .............. fõ
Össze sen: ............... fõ

5. A fog lal koz ta tá si na pok szá ma a tárgy hó nap ban:
a) fog lal koz ta tá si jog vi szony ban töl tött na pok szá ma:

aa) tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá nak napjai: ........ nap
ab) rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá nak napjai: ............. nap
ac) al kal mi mun ka vál la lói könyv vel fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá nak napjai: ............. nap

Össze sen: ............. nap
b) Az 5. pont ban sze rep lõ na pok kö zül azon na pok szá ma, mely re a fog lal koz ta tás sal 
     kap cso lat ban ki fi ze té si kö te le zett ség volt

ba) tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak jog vi szo nya utá ni ki fi ze té si 
     kö te le zett ség gel terhelt napok száma: ............. nap
bb) rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak jog vi szo nya utá ni ki fi ze té si 
    kö te le zett ség gel terhelt napok száma: ............. nap
bc) al kal mi mun ka vál la lói könyv vel fog lal koz ta tot tak jog vi szo nya utá ni ki fi ze té si
     kö te le zett ség gel terhelt napok száma: ............. nap

Össze sen: ............. nap
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6. A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás jog cí mén igé nyelt té rí tés össze ge:

a) a fog lal koz ta tás sal kap cso lat ban ki fi ze té si kö te le zett ség gel ter helt na pok szá ma: 
   [az 5/b) pont össze sen so rá nak össze gé vel megegyezik]

............. nap

b) a fog lal koz ta tá si tá mo ga tás után té rí tés: [a 6/a) pont össze ge szo roz va a tá mo ga tás napi
   össze gé vel]

................ Ft

7. A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás jog cí mén szá mí tott elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: [meg egye zik a 6/b) pont össze gé vel] ................ Ft

b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nélkül): ................ Ft

[ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel, a 7/a) pont és az elõ zõ havi 7/c) pont ban sze rep lõ
össze gek kü lön bö ze te, ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 7/a) pont ban sze rep lõ össze get
kell be ír ni]

c) az elõ leg össze sen: ................ Ft

[a 7/a) és 7/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint:

– ha a tárgy ha vi ki fi ze tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a
7/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 7/b) pont össze gét,

– ha a tárgy ha vi ki fi ze tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a 7/a) pont
össze gé bõl ki kell von ni a 7/b) pont össze gét]

Ja nu ár havi igény lés kor a 7/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

8. A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás tárgy évi elõ leg igény lé sé nek ala ku lá sa:

a) tárgy év ben fog lal koz ta tá si tá mo ga tás jog cí mén igé nyel he tõ összeg: ................ Ft

(a te le pü lé si ön kor mány za tot a tárgy év ben a köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa jog cí -
mén meg il le tõ összeg)

b) tárgy hó na pot meg elõ zõ en a tárgy év ben fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyelt 
   elõ le gek össze ge: ................ Ft

c) tárgy év ben még ren del ke zés re álló ke ret összeg: ................ Ft

[8/a) és 8/b) pont kü lönb sé ge]

9. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás jog cí mén igé nyelt havi elõleg: ............... Ft

[ha a 7/c) pont össze ge ki sebb, mint a 8/c) pont össze ge, ak kor az igé nyel he tõ elõ leg össze -
ge meg egye zik a 7/c) pont össze gé vel, ha azon ban a 8/c) pont össze ge ki sebb, mint a
7/c) pont össze ge, ak kor az igé nyel he tõ elõ leg a 8/c) pont össze gé vel egye zik meg]

Dá tum: ................................ év ...................... hó ....... nap.

P. H.

…....................…… ……..............................…

a (fõ)jegy zõ alá írá sa a (fõ)pol gár mes ter alá írá sa
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7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Összesítõ adatlap
az egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatások igényléséhez

......... év ........... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ..........................................................................................................
2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: .............................................................................................
3. KSH kód ja: .........................................................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)
4. Idõs ko rú ak já ra dé ka ............ Ft

(meg egye zik az 1. szá mú mel lék let 9. pont já ban fel tün te tett összeg gel)
5. Rend sze res szo ci á lis se gély: ............ Ft

(meg egye zik a 2. szá mú mel lék let 9. pont já ban fel tün te tett összeg gel)
6. La kás fenn tar tá si tá mo ga tás: ............ Ft

(meg egye zik a 3. szá mú mel lék let 9. pont já ban fel tün te tett összeg gel)
7. Ápo lá si díj: ........... Ft

(meg egye zik a 4. szá mú mel lék let 13. pont já ban fel tün te tett összeg gel)
8. Adós ság ke ze lé si szol gál ta tás: ............ Ft

(meg egye zik az 5. szá mú mel lék let 21. pont já ban fel tün te tett összeg gel)
9. Igé nyelt összeg: ........... Ft

(4–8. pont ban sze rep lõ össze gek együt te sen, ha az együt tes összeg ki sebb nul lá nál, ak kor
az ön kor mány za tot vissza fi ze té si kö te le zett ség terheli) 

Dá tum: ..................... év ....................... hó ...... nap

P. H.

……..............… ……....................…
a jegy zõ alá írá sa a pol gár mes ter alá írá sa
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8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett idõskorúak járadéka címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez

........... év ........................ tárgyhónap

1. Fõ vá ro si ön kor mány zat: ........................................................................................

2. KSH kód ja: ........................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)

3. A tárgy hó nap ban tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma:

a) 75. élet évét be töl tött egye dül ál lók szá ma: ............................ fõ

b) 75. élet évét be nem töl tött egye dül ál lók szá ma: ............................ fõ

c) az a); b) pont ba nem tar to zó jo go sul tak szá ma: ............................ fõ

Össze sen: ............................ fõ

4. A tárgy hó nap ra tör tént ki fi ze tés:

a) 75. élet évét be töl tött egye dül ál lók ré szé re: ............................. Ft

b) 75. élet évét be nem töl tött egye dül ál lók ré szé re: ............................ Ft

c) az a); b) pont ba nem tar to zó jo go sul tak ré szé re: ............................ Ft

Össze sen: ............................ Ft

5. Az igé nyelt elõ leg össze ge:

a) tárgy ha vi ki fi ze tés össze sen: ............................ Ft

[a 4. pont „össze sen”-jé vel egye zik meg]

b) tárgy ha vi ki fi ze tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nélkül) ............................ Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel az 5/a) pont és az elõ zõ havi 5/c) pont ban sze rep lõ
összeg kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben, ja nu ár ban az 5/a) pont ban sze rep lõ össze get
kell be ír ni]

c) az elõ leg össze ge: ............................ Ft

[az 5/a) és 5/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint

– ha a tárgy ha vi ki fi ze tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor az
5/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni az 5/b) pont össze gét;

– ha a tárgy ha vi ki fi ze tés ki sebb mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor az 5/a) pont 
 össze gé bõl ki kell von ni az 5/b) pont össze gét.

Ja nu ár havi igény lés kor az 5/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

Dá tum: ........... év ........................ hó ......... nap

P. H.

…..............…… ….....................……

a fõ jegy zõ alá írá sa a fõ pol gár mes ter alá írá sa

2742 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/33. szám



9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehetõ 

támogatás igényléséhez

........ év ........... tárgyhónap

1. Fõ vá ro si Ön kor mány zat: ............................................................................................................................................

2. KSH kód ja: .................................................................................................................................................................

(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)

3. A tárgy hó nap ban tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma:

a) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ............... fõ

b) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: 
   [a c) pont ban sze rep lõ se gé lye zet tek szá mát fi gyel men kí vül kell hagy ni]

............... fõ

c) az Szt. 37/E.  § (3) be kez dé se alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: ................. fõ

d) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk száma: ................. fõ

Össze sen: ............... fõ

4. A tárgy hó nap ra tör tént ki fi ze tés:

a) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: ................ Ft

b) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: 
   [a c) pont ban sze rep lõ össze get fi gyel men kí vül kell hagyni]

............... Ft

c) az Szt. 37/E. § (3) be kez dé se alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: ................ Ft

d) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra:

Össze sen: ................ Ft

5. A tárgy ha vi ki fi ze té sek után járó té rí tés: [meg egye zik az 5. pont össze gé vel] ................ Ft

6. Az igé nyelt elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: [6. pont össze gé vel meg egye zik) ................ Ft

b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nélkül): ................ Ft

[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel, 6/a) pont és az elõ zõ havi 6/c) pont ban sze rep lõ
össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 7/a) pont ban sze rep lõ össze get
kell be ír ni]

c) az elõ leg össze ge: ................ Ft

[a 6/a) és 6/b) pon tok össze ge az aláb bi ak sze rint:

– ha a tárgy ha vi ki fi ze tés na gyobb mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a 6/a) pont
össze gé hez hoz zá kell adni a 6/b) pont össze gét,

– ha a tárgy ha vi ki fi ze tés ki sebb mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor a 6/a) pont
össze gé bõl ki kell von ni a 6/b) pont össze gét.

Ja nu ár havi igény lés kor a 6/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

Dá tum: ......................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

……...............… ……........................…

a fõ jegy zõ alá írá sa a fõ pol gár mes ter alá írá sa
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A Kormány
63/2006. (III. 27.) Korm.

rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint

folyósításának részletes szabályairól

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban, a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) 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:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1.  §

(1) A pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok meg -
ál la pí tá sa irán ti ké re lem tar tal maz za

a) az el lá tást igény lõ sze mély nek az Szt. 18.  §-ának a),
c) és h) pont já ban sze rep lõ ada ta it,

b) az igé nyelt szo ci á lis el lá tás jo go sult sá gi fel té te le i re
vo nat ko zó ada to kat, nyi lat ko za to kat.

(2) Ha az el lá tást haj lék ta lan sze mély igény li, a ké rel -
mé ben nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az el lá tás fo lyó sí tá sát
mi lyen cím re (bank szám lá ra) kéri.

(3) A jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges, az
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ada tok iga zo lá sá ra az el lá -
tást igény lõ sze mély csak ak kor kö te les, ha a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 36.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint az adat, il let ve iga -
zo lás nem sze rez he tõ be.

2.  §

A ké re lem el bí rá lá sá ra – ha az Szt. vagy e ren de let más -
ként nem ren del ke zik – az a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló
szerv kö te les, amely nek ille té kességi te rü le tén a ké rel me -
zõ lak cí me van. Az igény lõ lak cí me az a la kó hely vagy tar -
tóz ko dá si hely, ahol élet vi tel sze rû en la kik.

3.  §

(1) A jö ve de lem tõl füg gõ szo ci á lis el lá tá sok ese té ben a
jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ iga zo lás vagy an nak fény -
má so la ta a jö ve de lem rõl tett nyilatkozat melléklete.

(2) Ha az el lá tást meg ál la pí tó szerv az Szt. 10.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben a jö ve del met vé lel -
me zi, ak kor az egy fõre jutó együt tes havi fenn tar tá si költ -
ség szá mí tá sá nál csak a sa ját jö ve de lem mel ren del ke zõ
sze mé lye ket – ide nem ért ve az Szt. 4.  § (1) be kez dé se
d) pont já nak  db)–dc) al pont já ban meg ha tá ro zott, a
18. élet évet be töl tött vér sze rin ti, örök be fo ga dott vagy ne -
velt gyer me ket, to váb bá fo gya té kos gyer me ket – le het
figye lembe venni.

(3) A havi vé lel me zett jö ve de lem nem ha lad hat ja meg a
csa lád (ház tar tás) ál tal la kott la kás és a tu laj do ná ban álló
va gyon tár gyak egy fõre jutó együt tes havi fenn tar tá si költ -
sé gé nek háromszorosát.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti fenn tar tá si költ ség nek mi nõ -
sül nek a köz üze mi dí jak, a lak bér, a kö zös költ ség, a te le -
fondíj, a kö te le zõ és ön kén tes biz to sí tás dí jai, az adó- és
adó jel le gû be fi ze té sek, valamint a hiteltörlesztés.

4.  §

Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja al kal ma zá sá -
ban azt az in gat lant kell a sze mély ál tal la kott nak te kin te ni, 
amely ben a sze mély la kó hely ként vagy tar tóz ko dá si hely -
ként élet vi tel sze rû en tartózkodik.

5.  §

Ha az el lá tást meg ál la pí tó szerv az 1. szá mú mel lék let
sze rin ti va gyonnyi lat ko zat ban fog lal ta kat vi tat ja,

a) az in gat lan fek vé se sze rin ti il le ték hi va tal meg ke re -
sé sé vel,

b) egyéb va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban a vám- és
pénz ügy õr ség vagy füg get len szak ér tõ bevonásával
ál la pít ja meg a for gal mi ér té ket.

6.  §

(1) A meg ál la pí tott pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis
el lá tá sok fo lyó sí tá sá ról – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – a te le pü lé si, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si ke rü le ti
ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: jegy zõ) gon dos -
ko dik.

(2) A haj lék ta lan sze mé lyek rend sze res szo ci á lis se gé -
lyé nek, va la mint idõs ko rú ak já ra dé ká nak fo lyó sí tá sá ról a
fõ vá ro si fõ jegy zõ (a továb biak ban: fõ jegy zõ) gon dos ko -
dik.

(3) Az idõs ko rú ak já ra dé kát, a rend sze res szo ci á lis se -
gélyt, az ápo lá si dí jat (a továb biak ban együtt: havi rend -
sze res szo ci á lis el lá tás), a havi rend sze res ség gel adott la -
kás fenn tar tá si tá mo ga tást, adós ság csök ken té si tá mo ga tást
és át me ne ti se gélyt utólag, minden hónap 5-éig kell
folyósítani.
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(4) Ha a havi rend sze res szo ci á lis el lá tás és a havi rend -
sze res ség gel adott át me ne ti se gély nem a tel jes hó nap ra
jár, az el lá tás össze ge az el lá tás havi össze ge har min cad ré -
szé nek és az el lá tá si na pok szá má nak szor za ta.

(5) A ké rel me zõt a havi rend sze res ség gel járó
a) la kás fenn tar tá si tá mo ga tás a ké re lem be nyúj tá sa hó -

nap já nak elsõ nap já tól illeti meg,
b) adós ság csök ken té si tá mo ga tás, va la mint az Szt.

38.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti la kás fenn tar tá si 
tá mo ga tás a tá mo ga tás ról ren del ke zõ ha tá ro zat ban meg je -
lölt idõ pont tól il le ti meg az zal, hogy a jo go sult ság kez dõ
hó nap já ban a havi tá mo ga tás tel jes össze gét kell folyósí -
tani.

(6) A nem havi rend sze res ség gel adott la kás fenn tar tá si
tá mo ga tást és adós ság csök ken té si tá mo ga tást a jo go sult -
nak a la kás fenn tar tá si ki adá sok kal, il let ve az adós ság tör -
lesz tés sel kap cso la tos fi ze té si kö te le zett sé ge fel me rü lé sé -
nek idõ pont já ban kell fo lyó sí ta ni.

7.  §

(1) A havi rend sze res szo ci á lis el lá tás össze gé nek vál to -
zá sá ról – a (2) be kez dés sze rin ti el té rés sel – ha tá ro zat ban
kell rendelkezni.

(2) Nem kell ha tá ro za tot hoz ni, ha
a) az idõs ko rú ak já ra dé ka,
b) az ápo lá si díj, to váb bá
c) a csa lá di jö ve de lem szá mí tás nál figye lembe ve en dõ

kö ze li hoz zá tar to zó nél kü li sze mély szá má ra fo lyó sí tott
rend sze res szo ci á lis se gély
össze ge ki zá ró lag az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé -
nek emel ke dé se  miatt vál to zik, és az el lá tás ban ré sze sü lõ
sze mély nek egyéb jö ve del me nincs.

(3) A havi rend sze res szo ci á lis el lá tás Szt. 25.  §-ának
(5) be kez dé se sze rin ti fe lül vizs gá la ta ese tén csak a tá mo -
ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges jö ve del mi
ada tok kér he tõ ek be.

8.  §

(1) Ha az Szt. 38.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti egy
négy zet mé ter re jutó el is mert havi költ ség össze ge vál to -
zik, a vál to zás idõ pont já tól a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást
az új összeg nek meg fele lõen kell fo lyó sí ta ni.

(2) A la kás fenn tar tá si tá mo ga tás össze gé nek (1) be kez -
dés sze rin ti vál to zá sá ról ha tá ro za tot nem kell hoz ni.

9.  §

(1) Ha a havi rend sze res szo ci á lis el lá tás ra jo go sult sze -
mély lak cí me az el lá tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt
meg vál to zik, a vál to zás hó nap já ra járó el lá tást a ko ráb ban
fo lyó sí tó szerv teljes összegben folyósítja.

(2) Lak cím vál to zás ese tén a havi rend sze res szo ci á lis
el lá tás ra jo go sult sze mély ké rel mé re vagy az új lak cím
sze rint ille té kes jegy zõ meg ke re sé sé re az ügy ben ke let ke -
zett ira to kat ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 na pon be lül
meg kell kül de ni a jo go sult új lak cí me sze rint ille té kes
jegy zõ nek.

(3) Ha a havi rend sze res szo ci á lis el lá tás ra való jo go -
sult ság az új lak cí men is vál to zat la nul fenn áll, ille tõ leg az
Szt. 43/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ápo lá si
díj ese té ben a jo go sult sá got meg ál la pí tot ták, ak kor az új
lak cím sze rint ille té kes jegy zõ a havi rend sze res szo ci á lis
el lá tást a lak cím vál to zást kö ve tõ hó nap elsõ nap já ról fo -
lyó sít ja, fel té ve, hogy a havi rend sze res szo ci á lis el lá tás
irán ti ké rel met a lak cím vál to zást kö ve tõ 30 na pon be lül
be nyújt ják.

(4) Az új lak cím sze rint ille té kes jegy zõ a havi rend sze -
res szo ci á lis el lá tást az Szt. sze rin ti összeg ben, ille tõ leg az
ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott összeg ben fo -
lyó sít ja.

10.  §

(1) A pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tás fo lyó sí -
tá sá nak meg szün te té sé rõl ha tá ro za tot kell hozni.

(2) Az Szt.-ben sza bá lyo zott ese tek ben a haj lék ta lan
sze mé lyek ré szé re fo lyó sí tott idõs ko rú ak já ra dé ká nak és
rend sze res szo ci á lis se gély nek a meg szün te té sé rõl a fõ -
jegy zõ hoz ha tá ro za tot. A fõ jegy zõ a ha tá ro zat egy pél dá -
nyá nak meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja mind azo kat, akik a jo -
go sult ság meg ál la pí tá sá ról ér te sül tek.

11.  §

Az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti sze mély ese té -
ben a ké re lem el bí rá lá sá hoz szükséges

a) a tar tóz ko dá si en ge dély;
b) a tar tóz ko dá si jog cí met iga zo ló egyéb irat, így kü lö -

nö sen
ba) iga zo lás a mun ka vi szony, mun ka vég zés re irá nyu ló

egyéb jog vi szony, il let ve ön ál ló vál lal ko zói te vé keny ség
alap ján fenn ál ló biz to sí tá si jogviszonyról,

bb) iga zo lás a ta nu lói, il let ve hall ga tói jog vi szony
fenn ál lá sá ról;

c) a ro ko ni kap cso la tot iga zo ló irat vagy an nak má so la -
ta, amennyi ben hoz zá tar to zó ként vá lik jo go sult tá az el lá -
tás ra.

12.  §

(1) Ha a szo ci á lis el lá tás ra való jo go sult ság el bí rá lá sá -
hoz az Szt. 10.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti el já rás le foly -
ta tá sá ra van szük ség, a jegy zõ meg ke re si a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
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gát (a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga tó ság). A meg ke re -
sés ide gen nyel vû for dí tá sá ról, va la mint a be szer zett iga -
zo lás ma gyar nyelv re tör té nõ for dí tá sá ról a Re gi o ná lis
Igaz ga tó ság gondoskodik.

(2) A Re gi o ná lis Igaz ga tó ság el já rá sá nak idõ tar ta má ra a 
szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv az el já rást fel füg gesz ti.

13.  §

Ha a jö ve de lem szá mí tás nál a nem fo rint ban meg szer -
zett jö ve del met is figye lembe kell ven ni, az át szá mí tás a
ké re lem be nyúj tá sá nak 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 lya mon tör té -
nik.

II. Fejezet

EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES
SZABÁLYOK

Idõskorúak járadéka

14.  §

(1) Az idõs ko rú ak já ra dé ká nak meg ál la pí tá sa irán ti ké -
rel met a 2. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon
kell be nyúj ta ni.

(2) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja al kal ma zá -
sá ban a há zas tár sak ak kor te kint he tõk kü lön élõ nek, ha a
lak cí mük különbözõ.

(3) Ha a ké rel met a há zas társ (élet társ) nem írja alá, ak -
kor az ügy ben el já ró szerv meg vizs gál ja en nek okát, és a
vizs gá lat ered mé nyé nek figye lembe véte lével dönt a ké re -
lem rõl.

Rendszeres szociális segély

15.  §

(1) A rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sa irán ti
ké rel met a 3. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá -
nyon kell be nyúj ta ni. A ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges

a) az 1. szá mú mel lék let sze rin ti va gyon nyi lat ko zat,
továbbá

b) a kö zös ház tar tás ban élõ gyer mek(ek)re vonatko -
zóan

ba) ha a tan kö te le zett kor ha tárt már be töl töt ték, a ta nu -
lói, hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sá ról  szóló iga zo lás, va la -
mint

bb) a tar tó san be teg, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi,
be széd- vagy más fo gya té kos ál la po tot iga zo ló irat.

(2) Az Szt. 37/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott egész ség ká ro so dott sze mély ese té ben az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a ké re lem el bí rá lá sá hoz
szük sé ges

a) az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té ze te (a továb biak ban: OOSZI) or vo si
bi zott sá gá nak a mun ka ké pes ség leg alább 67%-os mér té kû
csök ke né sé rõl készült szakvéleménye, vagy

b) a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó -
sá gá nak iga zo lá sa ar ról, hogy a ké rel me zõ va kok sze mé lyi
já ra dé ká ban, il let ve fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze -
sül.

(3) Az Szt. 37/A.  §-ának (3) be kez dé se alap ján nem fog -
lal koz ta tott nak mi nõ sü lõ sze mély (a továb biak ban: nem
fog lal koz ta tott sze mély) ese té ben – az (1) be kez dés ben
fog lal ta kon túl me nõ en – a ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé -
ges

a) a me gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont, ille tõ leg an -
nak ki ren delt sé ge (a továb biak ban együtt: mun ka ügyi köz -
pont) iga zo lá sa a mun ka nél kü li já ra dék, il let ve az ál lás ke -
re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély (a továb biak ban
együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás) fo lyó sí tá sa idõ tar ta má nak 
le jár tá ról, va la mint ar ról, hogy a nem fog lal koz ta tott sze -
mély ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül,
vagy

b) a jö ve de lem pót ló tá mo ga tás fo lyó sí tá si idõ tar ta má -
nak le jár tá ról  szóló határozat, vagy

c) az Szt. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
eset ben a mun ka ügyi köz pont iga zo lá sa ar ról, hogy az ál -
lás ke re sé si tá mo ga tás ra való jo go sult sá ga nem áll fenn, to -
váb bá a mun ka vi szony ban töl tött azon nap ja i nak szá má -
ról, ame lye ket a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Flt.) sze rint az ál lás ke re sé si tá mo ga tás meg ál la -
pí tá sá nál figye lembe kell ven ni,

d) az Szt. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek c) és d) pont ja
sze rin ti együtt mû kö dés (a továb biak ban: meg elõ zõ
együtt mû kö dés) ese tén a mun ka ügyi köz pont vagy a lak -
cím sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt
szerv (a továb biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv)
iga zo lá sa an nak tel je sí té sé rõl,

e) az Szt. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban
meg ha tá ro zott el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro zat, 
továbbá

f) az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok -
irat másolata.

(4) Az Szt. 37/A.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott tá mo ga tott ál lás ke re sõ sze mély ese té ben
– az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl – a ké re lem el bí rá lá -
sá hoz szük sé ges a mun ka ügyi köz pont iga zo lá sa ar ról,
hogy a ké rel me zõ ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban ré sze sül. Az
iga zo lás nak tar tal maz nia kell az ál lás ke re sé si tá mo ga tás
havi össze gét és a fo lyó sí tás le jár tá nak vár ha tó idõ pont ját.
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(5) Az (1) be kez dés b) pont já nak bb) al pont ja sze rin ti
a) tar tó san be teg ál la pot fenn ál lá sa a ma ga sabb össze -

gû csa lá di pót lék, a rok kant sá gi já ra dék, a sa ját jogú rok -
kant sá gi nyug díj fo lyó sí tá sát igazoló irattal,

b) tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fo gya -
té kos ál la pot fenn ál lá sa a ma ga sabb össze gû csa lá di pót -
lék, a va kok sze mé lyi já ra dé ka, a fo gya té kos sá gi tá mo ga -
tás folyósítását igazoló irattal
iga zol ha tó.

(6) Ha az egész ség ká ro so dott sze mély ese té ben az
egész ség ká ro so dást meg ál la pí tó vizs gá lat ra még nem ke -
rült sor, a jegy zõ – a ké rel me zõ egyet ér té sé vel – az OOSZI
ille té kes or vo si bi zott sá gá nál kez de mé nye zi a vizs gá lat le -
foly ta tá sát. A szak vé le mény megérkezéséig az eljárás
felfüggeszthetõ.

16.  §

(1) A meg elõ zõ együtt mû kö dé sen
a) a mun ka ügyi köz pont tal tör té nõ együtt mû kö dés ese -

té ben az Flt. sze rin ti együtt mû kö dést,
b) az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel tör té nõ együtt -

mû kö dés ese té ben az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv nél
tör té nõ nyil ván tar tás ba vé telt, va la mint a fel aján lott – az
Szt. 37/H.  § (6) be kez dé se sze rint meg fe le lõ –
munkalehetõség elfogadását
kell ér te ni.

(2) A 15.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti, a meg -
elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl ki adott iga zo lás nak
tar tal maz nia kell az együtt mû kö dés kez dõ és befejezõ
idõpontját.

17.  §

(1) A nem fog lal koz ta tott sze mély nek a rend sze res szo -
ci á lis se gély meg ál la pí tá sa irán ti ké rel mé ben nyi lat koz nia
kell ar ról, hogy az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel az
Szt. 37/D.  §-a sze rin ti együttmûködést vállalja.

(2) A nem fog lal koz ta tott sze mély ese té ben a rend sze res 
szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá ról  szóló ha tá ro zat ban ren -
del kez ni kell

a) az együtt mû kö dé si kö te le zett ség tar tal mi ele me i rõl,
b) ar ról, hogy a nem fog lal koz ta tott sze mély a ha tá ro -

zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les az
együtt mû kö dés re ki je lölt szerv nél megjelenni, valamint

c) az együtt mû kö dés hi á nyá nak az Szt. sze rin ti kö vet -
kez mé nye i rõl.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tot a jegy zõ meg kül -
di az együtt mû kö dés re ki je lölt szervnek.

(4) Az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv a meg ál la pí tott
rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alat -
ti együttmûködés keretében

a) fi gye lem mel kí sé ri a (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tott ha tár idõ be tar tá sát, és an nak meg sze gé -
se ese tén meg vizs gál ja a mu lasz tás okát, to váb bá a nem
fog lal koz ta tott sze mélyt a jog erõs ha tá ro zat alap ján – a
szerv nél tör té nõ megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,

b) tá jé koz tat ja a nem fog lal koz ta tott sze mélyt az Szt.
37/D.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti be il lesz ke dést se gí tõ
prog ram el ké szí té sé nek me ne té rõl, a prog ra mok tí pu sa i -
ról, az együtt mû kö dés eljárási szabályairól,

c) a nyil ván tar tás ba vé tel tõl szá mí tott hat van na pon be -
lül a nem fog lal koz ta tott sze mély be vo ná sá val, va la mint
az e) pont sze rin ti eset ben a mun ka ügyi köz pont köz re mû -
kö dé sé vel ki dol goz za az egyé ni élet hely zet hez iga zo dó
be il lesz ke dést se gí tõ prog ra mot, és ar ról a se gély ben
részesülõ személlyel írásban megállapodást köt,

d) fo lya ma to san kap cso la tot tart a nem fog lal koz ta tott
sze méllyel és leg alább há rom ha von ta sze mé lyes ta lál ko -
zás út ján fi gye lem mel kí sé ri a be il lesz ke dést se gí tõ
programban foglaltak betartását,

e) az Szt. 37/D.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti
eset ben kap cso la tot tart a mun ka ügyi központtal,

f) leg alább éven te írá sos ér té ke lést ké szít a be il lesz ke -
dést elõ se gí tõ prog ram vég re haj tá sá ról, és amennyi ben
szük sé ges – a nem fog lal koz ta tott sze mély be vo ná sá val –
módosítja a programot.

(5) Az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv
a) jel zi a jegy zõ nek, ha a nem fog lal koz ta tott sze mély

együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé nek nem tesz eleget,
valamint

b) a (4) be kez dés f) pont ja sze rin ti éves ér té ke lés meg -
kül dé sé vel tá jé koz tat ja a jegy zõt a be il lesz ke dést se gí tõ
prog ram végrehajtásáról.

(6) Az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv a nem fog lal koz -
ta tott sze méllyel tör té nõ kap cso lat tar tá sá ról a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel -
ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM ren de let ben a csa lád se gí tés re meg ha tá ro zott eset -
nap lót ve zet.

(7) A nem fog lal koz ta tott sze mély nek fo lyó sí tott rend -
sze res szo ci á lis se gély meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro za tot
az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv részére meg kell
küldeni.

(8) A fel aján lott, az Szt. 37/H.  §-ának (6) be kez dé se sze -
rin ti meg fe le lõ mun ka le he tõ ség rõl a nem fog lal koz ta tott
sze mélyt a mun ka kez dés idõ pont já nál leg alább öt mun ka -
nap pal korábban tájékoztatni kell.

18.  §

(1) Ha a tá mo ga tott ál lás ke re sõ sze mély ré szé re rend -
sze res szo ci á lis se gélyt ál la pí ta nak meg, a se gély össze gét
mó do sít ják, vagy a fo lyó sí tást meg szün te tik, az er rõl  szóló 
ha tá ro za tot ha la dék ta la nul meg kell kül de ni az ál lás ke re -
sé si tá mo ga tást megállapító munkaügyi központ részére.
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(2) A mun ka ügyi köz pont az ál lás ke re sé si tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ rend sze res szo ci á lis se gé lye zett sze mély
ese té ben

a) a tá mo ga tás össze gé nek meg vál toz ta tá sá ról,
b) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sé rõl és en -

nek okáról,
c) a tá mo ga tás nak az Flt. 29.  §-ának (1) be kez dé sé ben

fog lalt okok va la me lyi ke  miatti szü ne tel te té sé rõl,
d) a c) pont sze rin ti szü ne tel te tés idõ tar ta má nak le jár tát 

köve tõen a tá mo ga tás to vább fo lyó sí tá sá ról
az er rõl  szóló ha tá ro zat meg kül dé sé vel kö te les ér te sí te ni a
rend sze res szo ci á lis se gélyt fo lyó sí tó szer vet.

19.  §

A rend sze res szo ci á lis se gély nek a ke re sõ te vé keny ség
mel let ti to vább fo lyó sí tá sa ese tén az érin tett sze mély az
Szt. 37/E.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban elõ írt kö te le -
zett sé gét a mun kál ta tó ja ál tal ki adott irat tal, en nek hi á nyá -
ban nyi lat ko za tá val iga zol hat ja.

Lakásfenntartási támogatás

20.  §

(1) A la kás fenn tar tá si tá mo ga tás irán ti ké re lem nek az
1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kon túl tar tal -
maz nia kell a tá mo ga tást kérõ nyi lat ko za tát

a) a la kás ban tar tóz ko dá sá nak jog cí mé rõl,
b) a ké rel me zõ vel kö zös ház tar tás ban élõk szá má ról,

va la mint
c) an nak a la kás nak a nagy sá gá ról, amely re te kin tet tel a 

tá mo ga tást igény li.

(2) A la kás fenn tar tá si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá hoz
a) a ház tar tás tag ja i nak jö ve del mé re vo nat ko zó, az ön -

kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott jö ve de lem nyi lat -
ko zat, jö ve de lem iga zo lás, to váb bá

b) a la kás nagy sá gá nak hi telt ér dem lõ mó don tör té nõ
iga zo lá sa
szük sé ges.

(3) Az Szt. 38.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban sza bá -
lyo zott la kás fenn tar tá si tá mo ga tás meg ál la pí tá sa iránt ké -
rel met nem kell be nyúj ta ni.

21.  §

Ha a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra ter mé -
szet be ni jut ta tás ként ke rül sor, ak kor a fo lyó sí tás a szol gál -
ta tó ré szé re tör té nik. Eb ben az eset ben a jo go sult sá got
meg ál la pí tó ha tá ro zat ban ar ról is ren del kez ni kell, hogy a
tá mo ga tást mely la kás fenn tar tá si ki adás(ok)hoz nyújt ják.

22.  §

(1) Azon sze mély ré szé re, aki nél az adós ság ke ze lé si
szol gál ta tás ke re té ben elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo -
gyasz tást mérõ ké szü lék (a továb biak ban: ké szü lék) mû -
kö dik, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást rész ben vagy egész -
ben a ké szü lék mû köd te té sét le he tõ vé tevõ esz köz
(a továb biak ban: kódhordozó) formájában kell nyújtani.

(2) A kód hor do zó for má já ban nyúj tott la kás fenn tar tá si
tá mo ga tás igény be vé te lé nek és a ké szü lék mû köd te té sé -
nek sza bá lya it a te le pü lé si ön kor mány zat és a szol gál ta tó
közötti megállapodás tartalmazza.

(3) A ké szü lék le sze re lé se ese tén a la kás fenn tar tá si tá -
mo ga tás kód hor do zó for má já ban tör té nõ nyúj tá sát meg
kell szüntetni.

23.  §

(1) Amennyi ben az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás meg -
szû né se  miatt az Szt. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra való jo go sult ság
meg szû nik, hi va tal ból meg kell vizs gál ni, hogy fenn áll -
nak-e az Szt. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek a) vagy c) pont ja
sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra való jo go sult ság fel -
té te lei. Az ügy in té zé si ha tár idõt az Szt. 38.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja sze rin ti la kás fenn tar tá si támogatásra
való jogosultság megszûnésének napjától kell számítani.

(2) An nak az (1) be kez dés sze rin ti sze mély nek, aki a la -
kás fenn tar tá si tá mo ga tást rész ben vagy egész ben kód hor -
do zó for má já ban kap ta, és az Szt. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek 
a) vagy c) pont ja sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra való 
jo go sult ság fel té te lei fenn áll nak, a tá mo ga tás rész ben
vagy egész ben to vább ra is nyújt ha tó kód hor do zó formá -
jában.

24.  §

Ha az Szt. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti la -
kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély lak cí me a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt meg vál to zik,
vagy a jo go sult meg hal, a vál to zás, il let ve a ha lá le set hó -
nap já ra járó tá mo ga tást a ko ráb ban ille té kes fo lyó sí tó
szerv tel jes összeg ben fo lyó sít ja, de a tá mo ga tás to váb bi
fo lyó sí tá sát meg kell szün tet ni.

Ápolási díj

25.  §

(1) Az ápo lá si díj meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met a 4. szá -
mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta -
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ni. A ké re lem hez – fi gye lem mel az 1.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ra – mel lé kel ni kell

a) a há zi or vos ál tal ki ál lí tott, 5. szá mú mel lék let sze rin -
ti iga zo lást és szak vé le ményt,

b) az Szt. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek aa)–ac) pont já ban
meg ha tá ro zott tény fenn ál lá sa ese tén az in téz mény ve ze tõ -
je ál tal ki ál lí tott, 6. szá mú mel lék let sze rin ti iga zo lást, to -
váb bá

c) az Szt. 43/B.  §-ában fog lalt eset ben az ön kor mány zat 
ren de le té ben meg ha tá ro zott egyéb iratokat.

(2) Ha a ké rel met az ápolt sze mély nem írja alá, ak kor az 
ügy ben el já ró szerv meg vizs gál ja en nek okát, és a vizs gá -
lat ered mé nyé nek figye lembe véte lével dönt a kérelemrõl.

26.  §

(1) Ha az ápo lá si díj meg ál la pí tá sát a fo ko zott ápo lást
igény lõ sú lyo san fo gya té kos sze mély gon do zá sá ra te kin -
tet tel ké rik, ak kor az el já rás so rán az ápolt sze mély lak cí -
me sze rin ti me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis mód szer ta ni in téz -
mény (a továb biak ban: mód szer ta ni in téz mény) ve ze tõ jé -
nek szak vé le mé nyét kell kérni. Ebben az esetben az
ügyintézési határidõ 60 nap.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szak vé le mény el ké szí té sét a 
jegy zõ kez de mé nye zi a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ jé -
nél. A jegy zõ a megkereséshez csatolja

a) az ápo lást vég zõ és az ápolt sze mély sze mély azo no -
sí tó ada ta it,

b) az ápo lást vég zõ sze mély nyi lat ko za tát a vizs gá lat
szük sé ges sé gé nek tu do má sul vételérõl,

c) az ápolt sze mély hoz zá já ru lá sát a fo ko zott ápo lást
igény lõ ál la pot fenn ál lá sá nak hely szí ni vizsgálatához,

d) a há zi or vos ál tal ki ál lí tott, 5. szá mú mel lék let sze rin -
ti iga zo lás és szak vé le mény másolatát.

(3) A mód szer ta ni in téz mény az ápo lás hely szí nén tör té -
nõ vizs gá lat idõ pont já ról az ápo lást vég zõ sze mélyt a vizs -
gá lat le foly ta tá sát leg alább há rom mun ka nap pal meg elõ -
zõ en ér te sí ti.

(4) A mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je szak vé le mé nyét
az ápo lás hely szí nén vég zett szak ér tõi vizs gá lat meg ál la -
pí tá sa i ra, va la mint az ápolt sze mély ön ki szol gá ló ké pes sé -
gé re vo nat ko zó hi va ta los irat ra (kór há zi zá ró je len tés stb.)
ala poz va ké szí ti el, és a 7. szá mú mel lék let sze rin ti for ma -
nyom tat vá nyon kül di meg a jegy zõ ál tal ki tû zött ha tár idõ -
ben.

(5) A mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je a hely szí ni vizs -
gá lat el vég zé sé re leg alább kö zép fo kú is ko lai vég zett ség -
gel és egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ, sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény ben fog lal -
koz ta tott szak em bert je löl het ki, il let ve kér het fel.
Amennyi ben a hely szí ni szak ér tõi vizs gá la tot fel ké rés
alap ján vég zik, a vizs gá la tot vég zõ sze mélyt dí ja zás il le ti

meg, amely vizs gá la ton ként nem le het ke ve sebb, mint a
vizs gá lat idõ pont já ban ér vé nyes szak ér tõi díj 50%-a.

(6) A mód szer ta ni in téz mény ál tal ki adott szak vé le -
mény ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma alatt a há zi or vo si iga -
zo lást és szak vé le ményt is ér vé nyes nek kell tekinteni.

(7) A jegy zõ a szak ér tõi vé le mény és a szak ér tõi díj ról
 szóló szám la be ér ke zé sét kö ve tõ öt mun ka na pon be lül
gon dos ko dik az Szt. 43/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rin ti szak ér tõi díj nak a mód szer ta ni in téz mény
számlájára történõ átutalásáról.

27.  §

(1) Az ápo lást vég zõ sze mély nek a házi se gít ség nyúj tás
ke re té ben se gít ség nyújt ha tó, il let ve az ápolt sze mély át -
me ne ti leg, de egy be füg gõ en leg fel jebb egy hó na pos
idõtartamban ellátható, ha

a) az ápolt sze mély egész sé gi ál la po ta ezt in do kol ja,
b) az ápo lást vég zõ sze mély aka dá lyoz ta tá sa  miatt az

ápo lá si te vé keny sé get nem tud ja ellátni.

(2) Az Szt. 42.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja al kal ma -
zá sá ban az ápo lá si kö te le zett ség nem tel je sí té sé nek mi nõ -
sül, ha az ápo lást vég zõ sze mély több egy mást kö ve tõ na -
pon – ide nem ért ve az (1) be kez dés ben fog lalt ese tet –
nem gon dos ko dik az ápolt sze mély alap ve tõ gon do zá si,
ápo lá si igé nyé nek ki elé gí té sé rõl, az el lá tott és la kó kör nye -
ze te meg fe le lõ hi gi é nés kö rül mé nyé nek biz to sí tá sá ról, az
esetleges vészhelyzet kialakulásának megelõzésérõl.

28.  §

(1) A há zi or vos ál tal ki ál lí tott szak vé le mény fe lül vizs -
gá la ta so rán a mód szer ta ni in téz mény az ál ta la ké szí tett
szak vé le mény ben – a gon do zá si szük ség let meg je lö lé sé -
vel – nyi lat ko zik, hogy az ápolt egész sé gi ál la po ta in do -
kolt tá teszi-e az állandó és tartós gondozást.

(2) A mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je a szak vé le mény -
hez szük sé ges hely szí ni vizs gá lat el vég zé sé re fel sõ fo kú
egész ség ügyi vég zett sé gû, az egész ség ügyi ága zat ban
vagy sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény -
ben dol go zó sze mélyt je löl het ki, il let ve kér het fel.

29.  §

(1) A mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ jé nek a fo ko zott
ápo lást igény lõ sú lyo san fo gya té kos ál la pot vizs gá la tá ra
vo nat ko zó szak vé le mé nye fe lül vizs gá la ta so rán a me gyei
szo ci á lis és gyám hi va tal ál tal ki je lölt szak ér tõ szak vé le -
mé nyét a 8. szá mú mel lék let sze rint ké szí ti el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szak vé le mény el ké szí té sé re 
fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy szo ci á lis vég zett sé gû, a fo -
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gya té kos sze mé lyek szo ci á lis el lá tá sá ban dol go zó, vagy a
fo gya té kos sze mé lyek szo ci á lis el lá tá sa té ma kör ben
szakvizsgával rendelkezõ személy kérhetõ fel.

(3) A fe lül vizs gá lat ban nem ve het részt az a sze mély
vagy in téz mény, aki vagy amely a meg tá ma dott szak ér tõi
vé le mény el ké szí té sé ben köz re mû kö dött.

30.  §

(1) Az Szt. 42.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben az ápo lá si díj fo lyó sí tá sa és fe lül vizs gá la ta so rán a
tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi
LXXXI. tör vény sze rint fo lyó sí tott sa ját jogú nyug el lá tás
össze gét fi gyel men kí vül kell hagy ni.

(2) Az Szt. 18.  §-a sze rin ti nyil ván tar tás ból az ápo lá si
díj ban ré sze sült sze mély re vo nat ko zó ada to kat – el té rõ ké -
ré sé nek hi á nyá ban – az el lá tás ra vo nat ko zó jo go sult ság
meg szû né sé tõl szá mí tott 50 év után tö röl ni kell.

Átmeneti segély

31.  §

(1) Ha az át me ne ti se gély irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán 
az el já ró szerv meg íté lé se sze rint egy adott idõ sza kon be -
lül több al ka lom mal is in do kolt át me ne ti se gély fo lyó sí tá -
sa, ak kor a ha tá ro zat ban – a konk rét idõ pon tok és össze gek 
meg je lö lé sé vel – az adott év fo lya mán több szö ri ki fi ze tés -
rõl is le het ren del kez ni.

(2) Amennyi ben az át me ne ti se gély irán ti ké re lem rend -
kí vü li gyógy szer se gély meg ál la pí tá sá ra irá nyul, a ké rel -
met ha la dék ta la nul el kell bí rál ni.

Temetési segély

32.  §

(1) A te me té si se gély meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem hez
csa tol ni kell a te me tés költ sé ge i rõl – a ké rel me zõ vagy a
vele azo nos lak cí men élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja ne vé re –
ki ál lí tott szám la ere de ti pél dá nyát.

(2) A meg ál la pí tott te me té si se gély össze gét vagy a ké -
re lem el uta sí tá sá nak té nyét az ar ról  szóló ha tá ro zat szá má -
val együtt a te me té si szám lá ra rá kell ve zet ni és a szám lát a
ké rel me zõ ré szé re vissza kell adni.

(3) Ha a te me té si se gély meg ál la pí tá sát nem a ha lá le set
he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat tól ké rik, a
ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges az el hunyt sze mély ha lot -
ti anya köny vi ki vo na ta is.

33.  §

Ha a ké rel me zõ szo ci á lis kö rül mé nyei in do kolt tá te szik, 
a te me té si se gély a te me tés költ sé ge i nek ki fi ze té sé re elõ re
is ad ha tó. Ilyen eset ben a ha tá ro zat ban meg kell je löl ni azt
a ha tár idõt, amed dig a ké rel me zõ kö te les a temetés igazoló 
számláit bemutatni.

Köztemetés

34.  §

(1) A ha lál eset rõl való tu do más szer zést köve tõen az el -
já ró szerv meg vizs gál ja, hogy van-e, ille tõ leg fel lel he tõ-e
az el hunyt sze mély el te met te té sé re kö te les sze mély
[1999. évi XLIII. tör vény 20.  § (1) bek.].

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg je lölt sze mély
fel lel he tõ, ha tár idõ tû zé sé vel fel kell szó lí ta ni, hogy gon -
dos kod jék az el hunyt sze mély eltemettetésérõl.

(3) A köz te me tés költ sé ge ma gá ban fog lal ja az egész -
ség ügyi in téz mény ben vég zett ha lott ke ze lé si te vé keny ség
és a ha lott szál lí tás díját is.

Közgyógyellátás

35.  §

(1) A köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa
irán ti ké rel met – a (7) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
9. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell be -
nyúj ta ni. A ké re lem nek az 1.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti ada to kon túl tar tal maz nia kell a ké rel me zõ nyi lat -
ko za tát a köz gyógy el lá tás irán ti igény meg ala po zott sá gát
alá tá masz tó té nyek rõl.

(2) A ké re lem el bí rá lá sá hoz a havi rend sze res gyó gyí tó
el lá tá sok ról a 10. szá mú mel lék let alap ján ki ál lí tott há zi or -
vo si iga zo lá son túl szük sé ges az Szt. 50.  §-ának

a) (1) be kez dé se sze rin ti igény ese tén az Szt. 50.  §-a
(1) be kez dé sé nek c)–h) pont já ban fog lal tak fennállását,

b) (2) be kez dé se sze rin ti igény ese tén a jö ve de lem nyi -
lat ko zat ban fog lal tak meg ala po zott sá gát,

c) (3) be kez dé se sze rin ti igény ese tén az ön kor mány zat
ren de le té ben fog lalt fel té te lek fennállását
iga zo ló irat.

(3) Ha a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí -
tá sát az Szt. 50.  §-ának (1) be kez dé se alapján ké rik,

a) a há zi or vos nak az iga zo lá son csak az Szt. 49.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti gyó gyí tó el lá tást kell
feltüntetnie,

b) nem kell csa tol ni a há zi or vos iga zo lá sát, ha a ké rel -
me zõ nyi lat ko zik ar ról, hogy egyé ni gyógy szer ke ret meg -
ál la pí tá sá ra nem tart igényt.
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(4) A há zi or vo si iga zo lá son ki zá ró lag a ké rel me zõ sze -
mé lyes szük ség le té nek ki elé gí té sé hez szük sé ges gyó gyí tó
el lá tást le het fel tün tet ni.

(5) A há zi or vo si iga zo lá son fel kell tün tet ni azo kat a
szak or vos ál tal ha von ta rend sze re sen ren delt gyó gyí tó el -
lá tá so kat is, me lyek rõl a szak or vos tá jé koz tat ta a há zi or -
vost.

(6) A há zi or vo si iga zo lást zárt bo rí ték ban a ké rel me zõ
ne vé nek és TAJ-szá má nak fel tün te té sé vel kell csa tol ni a
ké re lem hez. A bo rí té kon a „há zi or vo si iga zo lás köz gyógy -
el lá tás igény be vé te lé hez” szö veg ré szen túl fel kell tün tet ni 
a há zi or vos ne vét is.

(7) Az Szt. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
át me ne ti és tar tós ne ve lés be vett kis ko rú ese té ben a ne ve -
lés be vé telt el ren de lõ gyám hi va tal hi va tal ból kez de mé -
nye zi a gon do zás he lye sze rint ille té kes jegy zõ nél a köz -
gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sát. Eb ben az
eset ben a gyám hi va tal gon dos ko dik a há zi or vo si iga zo lás
be szer zé sé rõl és azt a ne ve lés be vé telt el ren de lõ jog erõs
ha tá ro zat tal együtt to váb bít ja az ille té kes jegy zõ nek.

(8) Ha az át me ne ti és tar tós ne ve lés be vett kis ko rú köz -
gyógy el lá tás ra való egyé ves jo go sult sá ga a hi va tal ból tör -
té nõ meg ál la pí tást köve tõen le jár, a köz gyógy el lá tás irán ti
ké re lem be nyúj tá sá ra a gyám jo go sult. A köz gyógy el lá tás
irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra egye bek ben az (1)–(6) be kez -
dés ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni az zal,
hogy az el já rást a gyer mek gon do zá si he lye sze rint ille té -
kes jegy zõ foly tat ja le.

36.  §

(1) Az Szt. 50.  §-ának (2)–(3) be kez dé se sze rin ti ké re -
lem ese tén a jegy zõ meg vizs gál ja, hogy a ké rel me zõ ese té -
ben fenn áll nak-e az Szt.-ben, ille tõ leg az ön kor mány zat
ren de le té ben elõ írt jö ve del mi fel té te lek. Ha en nek ered mé -
nye ként a jegy zõ azt ál la pít ja meg, hogy a jö ve del mi fel té -
te lek

a) tel je sül nek, ak kor a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás be -
szer zé se vé gett a 11. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom -
tat vány ki töl té sé vel és a há zi or vos iga zo lá sá nak meg kül -
dé sé vel 3 mun ka na pon be lül meg ke re si az ille té kes me -
gyei egész ség biz to sí tá si pénz tárt (a továb biak ban: MEP),

b) nem tel je sül nek, ak kor a ké rel met to váb bi ér de mi
vizs gá lat nél kül elutasítja.

(2) A jegy zõ az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben
az el uta sí tó ha tá ro zat tal együtt a zárt bo rí ték ban lévõ há zi -
or vo si iga zo lást fel bon tat la nul vissza kül di a ké rel me zõ -
nek.

(3) A köz gyógy el lá tás sal kap cso la tos el já rás ban az el já -
ró jegy zõ szék he lye sze rin ti ille té kes MEP vesz részt.

37.  §

(1) A MEP a 12. szá mú mel lék let sze rin ti szak ha tó sá gi
ál lás fog la lás ban nyi lat ko zik a ké rel me zõ ese té ben el is -
mert havi rend sze res gyó gyí tó el lá tás té rí té si díj ár ól, kü lön 
meg je löl ve a gyógy sze rek té rí té si dí ját.

(2) Az Szt. 50.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ké re lem
ese tén – az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a MEP
a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban csak az el is mert havi rend -
sze res gyógy szer költ sé get [Szt. 50/A.  § (7) bek.] tün te ti
fel.

(3) A MEP ál tal ké szí tett szak ha tó sá gi ál lás fog la lást
meg ala po zó ira tok ba a ké rel me zõ ré szé re be te kin té si jo got 
kell biz to sí ta ni, igény ese tén az ira tok ról má so la tot kell a
ké rel me zõ ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(4) Ha a MEP a szak ha tó sá gi el já rás so rán azt ál la pít ja
meg, hogy a ké rel me zõ ér vé nyes köz gyógy el lá tá si iga zol -
vánnyal ren del ke zik, ak kor a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás
ki adá sá val egy ide jû leg tá jé koz tat ja a jegy zõt a ké rel me zõ
köz gyógy el lá tás ra való jo go sult sá ga le jár tá nak idõpont -
járól.

(5) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás sal kap cso la tos ira to kat
a MEP öt évig megõrzi.

38.  §

(1) A köz gyógy el lá tás ra való jo go sult sá got meg ál la pí tó
ha tá ro za tot a jegy zõ 3 na pon be lül meg kül di a MEP-nek.

(2) Ha a jo go sult az iga zol vány kéz be sí té sét nem pos tai
úton kéri, ak kor ezt a ha tá ro zat ban je lez ni kell.

(3) A köz gyógy el lá tást meg ál la pí tó ha tá ro zat ban fog lal -
ta kat – a Ket. 101.  §-ának (2) be kez dé se sze rint – fel leb be -
zé si jog ra te kin tet nélkül teljesíteni kell.

(4) A fel leb be zé si el já rás ban a MEP ál tal ki adott szak -
ha tó sá gi ál lás fog la lás fe lül vizs gá la tát az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) vég zi.

39.  §

(1) Az egyé ni gyógy szer ke ret Szt. 50/B.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló ké re lem hez
mel lé kel ni kell a há zi or vos 10. szá mú mel lék let sze rin ti
iga zo lá sán túl a há zi or vos nyi lat ko za tát ar ról, hogy a köz -
gyógy el lá tás ra jo go sult sze mély ál tal ha von ta rend sze re -
sen hasz nált gyógy sze rek té rí té si dí já nak a jo go sult ság
meg ál la pí tá sa óta el telt idõ szak ban tör tént emel ke dé se
meg ha lad ja a havi 1000 fo rin tot.

(2) A mó do sí tott gyógy szer ke re tet a köz gyógy el lá tás ra
való jo go sult ság le jár tá ig ter je dõ idõ szak ra kell meg ál la pí -
ta ni.
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(3) A gyógy szer ke ret mó do sí tá sá ra vo nat ko zó an a 37.  §
ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

40.  §

(1) A MEP a köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak szá má ra a
13. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal köz gyógy el -
lá tá si iga zol ványt (a továb biak ban: iga zol vány) ál lít ki. A
MEP az iga zol ványt – a jo go sult el té rõ ké ré sé nek hi á nyá -
ban – pos tai úton a jo go sult ság kez dõ idõ pont já ig kéz be sí ti 
a jo go sult ré szé re. A jo go sult ké ré sé re biz to sí ta ni kell az
iga zol vány MEP-nél tör té nõ sze mé lyes vagy meg ha tal ma -
zott út ján tör té nõ át vé te lé nek le he tõ sé gét.

(2) A MEP ha von ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
10. nap já ig tá jé koz tat ja a jegy zõt a ki adott iga zol vá nyok
iga zol vány szá má ról.

(3) A MEP az iga zol vány ki adá sá val egy ide jû leg a ha tó -
sá gi nyil ván tar tás ve ze té se cél já ból tá jé koz tat ja az OEP-et
a jo go sult nak az Szt. 50/C.  § (2) be kez dé se szerinti
adatairól.

(4) A gyógy szer ke ret év köz be ni mó do sí tá sa ese tén új
iga zol vány ki adá sá ra nem ke rül sor, az iga zol vány ér vé -
nyes sé gi ide jé nek lejártáig használható.

41.  §

(1) Köz gyógy el lá tás ke re té ben gyó gyí tó el lá tás csak ér -
vé nyes iga zol vánnyal ve he tõ igénybe.

(2) A köz gyógy el lá tás ke re té ben
a) gyógy szert a jo go sult ré szé re
aa) a há zi or vo sa, il let ve azon gyógy sze rek ese té ben,

me lye ket a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján csak szak or -
vos ír hat fel, a ke ze lést végzõ szakorvos,

ab) sür gõs szük ség ese tén a tar tóz ko dá si hely sze rint
ille té kes ke ze lõ or vos sta tim jel zés sel leg fel jebb egy, ere -
de ti leg ki sebb gyá ri csomagolásban,

ac) a fek võ be teg-gyógy in té zet or vo sa a be teg el bo csá -
tá sa kor leg fel jebb egy, ere de ti leg ki sebb gyá ri cso ma go -
lás ban,

ad) a já ró be teg-szak el lá tás szak or vo sa vizs gá lat ra, ke -
ze lés re meg je lent be teg nek leg fel jebb egy, ere de ti leg ki -
sebb gyári cso ma go lás ban,

b) gyó gyá sza ti se géd esz közt a ke ze lõ or vos,
c) az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból igény be ve he tõ gyó -

gyá sza ti el lá tá so kat a kezelõorvos
ren del het.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban ke ze lõ or vos alatt az
egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 3.  §-ának
b) pont ja sze rin ti or vost kell érteni.

(4) Ha a köz gyógy el lá tás ra jo go sult sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó bent la ká sos szo ci á lis in téz mény ben vagy
bent la ká sos gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény ben ke -

rült el he lye zés re, a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl a gyó -
gyí tó el lá tást részére az intézmény orvosa is rendelheti.

(5) Köz gyógy el lá tás jog cí men tör té nõ gyó gyí tó el lá tá -
sok ren de lé se kor az or vos nak egyez tet nie kell a ren del ke -
zés re álló do ku men tá ci ó ban és az iga zol vá nyon sze rep lõ
ada to kat, to váb bá el len õriz nie kell az iga zol vány le já ra tá -
nak idõ pont ját. A vé nyen a köz gyógy el lá tá si jog cí met
megjelölni csak érvényes igazolvány bemutatásakor lehet.

42.  §

(1) Köz gyógy el lá tás ke re té ben az Szt. 49.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti gyó gyí tó el lá tá sok ak kor
szol gál tat ha tók ki, ha az or vos a vé nyen fel tün tet te a jo go -
sult iga zol vá nyá nak a szá mát és a jo go sult vagy a gyó gyí tó 
el lá tást ki vál tó sze mély az iga zol ványt be mu tat ja. Eb ben
az eset ben a szol gál ta tást nyúj tó el len õr zi a vé nyen és az
iga zol vá nyon lévõ sze mé lyes adatok egyezõségét,
valamint az igazolvány érvényességét.

(2) Ha az el len õr zés ered mé nye ként a köz gyógy el lá tás -
ra való jo go sult ság nem bi zo nyít ha tó, ak kor a gyó gyí tó el -
lá tást köz gyógy el lá tás ke re té ben nem, ha nem csak ál ta lá -
nos tár sa da lom biz to sí tá si támogatással lehet biztosítani.

(3) Köz gyógy el lá tás ke re té ben gyógy szer a gyógy sze -
rek ki szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály sze rint
ad ha tó ki, ab ban az eset ben, ha – az Szt. 51.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – a jo go sult ré szé re ren del ke -
zés re áll a gyógy szer ki vál tá sá hoz szükséges összegû
gyógyszerkeret.

(4) Köz gyógy el lá tás ke re té ben té rí tés men te sen az Szt.
49.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti gyó gyí tó el -
lá tá sok a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ár mér té ké ig 
szol gál tat ha tók ki. Ha a gyó gyí tó el lá tá sért fi ze ten dõ té rí -
té si díj ma ga sabb össze gû, mint a köz fi nan szí ro zás alap -
jául el fo ga dott ár alap ján szá mí tott térítési díj, akkor a
különbözetet a jogosultnak kell megfizetnie.

(5) Köz gyógy el lá tás ke re té ben – a (6)–(8) be kez dés sze -
rin ti ki vé tel lel – csak az OEP ál tal ve ze tett ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban (a továb biak ban: nyil ván tar tás) az elekt ro ni -
kus adat kap cso lat út ján rög zí tett gyógy szer ki szol gál ta tás
számolható el.

(6) Ha a gyógy szer tár – a köz gyógy el lá tás ke re té ben
tör té nõ gyógy szer ki adás kor a 43.  § (1) be kez dé se sze rin ti
elekt ro ni kus adat kap cso lat nak a gyógy szer tár fe le lõs sé gi
kö rén kí vü li ok ból ere dõ üzem za va ra  miatt – nem tud ja a
nyil ván tar tás ban el len õriz ni a köz gyógy el lá tá si jo go sult -
sá got és a ren del ke zés re álló gyógy szer ke ret össze gét, ak -
kor a gyógy szert té rí tés men te sen ki ad hat ja. A hiba el há rí -
tá sát köve tõen a gyógy szer ki adá sát a gyógy szer tár a szol -
gá la ti idõ vé gé ig, de leg ké sõbb egy hé ten be lül elekt ro ni -
kus adat kap cso la ton ke resz tül jel zi a nyilvántartásnak az
OEP által meghatározott, az OEP internetes honlapján
közzétett formátumban.
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(7) A gyógy szer tár fe le lõs sé gi kö rén kí vü li ok ból ere dõ
üzem za var alatt az OEP in for ma ti kai rend sze re, il let ve az
adat kap cso lat lé te sí té sé hez igény be vett, nem a gyógy szer -
tár el len õr zé se alatt álló táv köz lé si rend szer üzem za va rát
kell ér te ni.

(8) Az OEP a (6) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás ban fog -
lal ta kat meg vizs gál ja, és ha azt ál la pít ja meg, hogy az
üzem za var a (7) be kez dés sze rinti ok ból tör tént, a ki szol -
gál ta tott gyógy szert köz gyógy el lá tás ke re té ben elszá -
molja.

43.  §

(1) Az OEP fo lya ma tos elekt ro ni kus adat kap cso lat ke -
re té ben biz to sít ja a gyógy szer tár szá má ra a köz gyógy el lá -
tás ra való jo go sult ság és a ren del ke zés re álló gyógy szer ke -
ret meg ál la pí tá sa cél já ból a nyil ván tar tás ba tör té nõ be te -
kin tést.

(2) A 2006. jú li us 1-jét köve tõen ha tá lyos ren del ke zé -
sek alap ján az a gyógy szer tár szol gál tat hat ki köz gyógy el -
lá tás ke re té ben gyógy szert, ahol biz to sí tot tak a nyil ván tar -
tás hoz elekt ro ni kus úton tör té nõ fo lya ma tos hoz zá fé rés
mû sza ki fel té te lei és a gyógy szer tár tu laj do no sa vál lal ja,
hogy gon dos ko dik a szol gá la ti idõ alat ti fo lya ma tos üze -
mel te tés rõl.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sét az OEP
meg vizs gál ja és iga zol ja, az ezt ta nú sí tó ira tot a gyógy -
szer tár ban jól lát ha tó hely re ki kell füg gesz te ni.

(4) A (2) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sét az OEP
éven te el len õr zi.

44.  §

(1) Az iga zol vány ér vé nyes sé ge a meg ál la pí tott jo go -
sult sá gi idõ tar tam le jár ta elõtt megszûnik, ha

a) a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult sá got meg szün tet -
ték, vagy

b) az iga zol ványt ér vény te len né nyil vá ní tot ták, vagy
c) a jo go sult meg halt.

(2) Meg kell szün tet ni a köz gyógy el lá tás ra való jo go -
sult sá got, ha

a) az iga zol vány ki ál lí tá sá ra jo go sult ság hi á nyá ban ke -
rült sor, vagy

b) a jo go sult ság az iga zol vány ki ál lí tá sát köve tõen
meg szûnt, vagy

c) a jo go sult az iga zol ványt rossz hi sze mû en, a jog sza -
bá lyok kal el len té te sen használta fel.

(3) A köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg szün te té -
sé rõl a jegy zõ a jog erõs ha tá ro zat tal ha la dék ta la nul értesíti 
a MEP-et.

(4) A MEP ér vény te len né nyil vá nít ja az iga zol ványt, ha
az

a) el ve szett, vagy
b) meg sem mi sült, vagy
c) a jo go sult ság iga zo lá sá ra al kal mat lan ná vált.

(5) Ha az iga zol vány ér vé nyes sé ge meg szû nik, akkor
a) a MEP az iga zol ványt be von ja és ér vény te le ní ti, va -

la mint
b) az OEP tör li a nyil ván tar tás ból.

(6) Az OEP a meg szûnt ér vé nyes sé gû iga zol vá nyok
szá mát, a kár tya sor szá mát és le já ra ti ide jét a hon lap ján
közzéteszi.

(7) Ha az iga zol ványt ér vény te len né nyil vá ní tot ták, és a
köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság to vább ra is fenn áll,
ak kor a jo go sult ré szé re a be je len tést kö ve tõ 15 na pon be -
lül új iga zol ványt kell ki ál lí ta ni. Az új iga zol vány ér vé -
nyes sé gé nek idõ tar ta ma meg egye zik a köz gyógy el lá tás ra
való jo go sult ság idõ tar ta má val.

45.  §

(1) A köz gyógy el lá tás ra jo go sult sze mély nek a jegy zõ -
nél be kell je len te nie

a) a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult sá gát,
b) a sze mé lyi ada ta it

érin tõ vál to zást.

(2) Ha a jo go sult nak az iga zol vá nyon sze rep lõ sze mé lyi
ada ta i ban vál to zás kö vet ke zik be, ak kor a jegy zõ kez de -
mé nye zé sé re a MEP az iga zol vány be vo ná sá val egy ide jû -
leg új iga zol ványt ál lít ki a jo go sult ré szé re. Az új iga zol -
vány ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma meg egye zik a köz -
gyógy el lá tás ra való jo go sult ság idõ tar ta má val.

46.  §

(1) Ha a jegy zõ a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult sá got
jo go su lat lan és rossz hi sze mû igény be vé tel  miatt szün tet te
meg, ak kor in téz ke dik köz gyógy el lá tás ke re té ben igény be
vett el lá tás meg té rí té sé rõl.

(2) Meg té rí tés cí mén a jo go su lat lan és rossz hi sze mû
igény be vé tel idõ pont já tól fel hasz nált gyógy szer ke ret
össze gé nek vissza fi ze té sét kell el ren del ni. A meg té rí tés
össze gét a MEP költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá já nak ja -
vá ra kell tel je sí te ni.

(3) A jegy zõ a meg té rí tést el ren de lõ jog erõs ha tá ro za tot
a MEP ré szé re megküldi.

(4) A meg té rí tést nem le het el ren del ni, ha az igény be
ve võt a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény alap ján meg té rí tés re már írás -
ban kö te lez ték.
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47.  §

(1) Az Szt. 52.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti egyez te tés
ér de ké ben az OEP a nyil ván tar tá sa sze rin ti, meg elõ zõ év
de cem ber 31-i ál la pot nak meg fe le lõ ada to kat – ide nem
ért ve a jo go sult be teg sé gé nek BNO kód ját – a MEP-en ke -
resz tül a tárgy év ja nu ár 31-éig meg kül di a jegy zõ ré szé re.
Az OEP ál tal meg kül dött ada tok kö zött kü lön meg kell je -
löl ni a tárgy évet meg elõ zõ év ben ki adott és megszûnt
érvényességû közgyógyellátási igazolványokat.

(2) A jegy zõ az OEP ál tal meg kül dött ada to kat a tárgy év 
már ci us 31-éig egyez te ti a sa ját nyil ván tar tá sa sze rin ti
ada tok kal. Ha az ada tok kö zött el té rés van, szük ség ese tén
to váb bi egyez te tést foly tat a MEP-en ke resz tül az OEP-pel 
és gon dos ko dik az adatok helyesbítésérõl.

48.  §

Az Szt. 53.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a MEP 
15 na pon be lül gon dos ko dik a vissza igé nyelt összeg nek az 
ön kor mány zat szám lá já ra tör té nõ átutalásáról.

49.  §

Az iga zol vá nyok elõ ál lí tá sá nak fel té te le i rõl, va la mint a
há zi or vo sok 10. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vánnyal
tör té nõ el lá tá sá ról a MEP gondoskodik.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

50.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le cél já ból 
tör té nõ szo ci á lis rá szo rult ság meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem
az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kon túl tar -
tal maz za a ké rel me zõ csa lá di ál la po tá ra vo nat ko zó ada tot,
az 1. szá mú mel lék let sze rin ti va gyonnyi lat ko za tot, to váb -
bá a 2. szá mú melléklet II. pontja szerinti jövedelemrõl tett
nyilatkozatot.

(2) A ké re lem el bí rá lá sa so rán meg kell vizs gál ni, hogy
a ké rel me zõ az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re
más jog cí men valóban nem jogosult.

Adósságkezelési szolgáltatás

51.  §

(1) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás ra irá nyu ló ké rel met
– az ön kor mány zat ren de le té ben fog lal tak nak meg fele -
lõen – év köz ben fo lya ma to san, vagy éven te több al ka lom -
mal lehet benyújtani.

(2) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás irán ti ké re lem nek
az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kon túl tar -
tal maz nia kell a tá mo ga tást kérõ nyi lat ko za tát

a) a la kás ban tar tóz ko dá sá nak jog cí mé rõl,
b) a ké rel me zõ vel kö zös ház tar tás ban élõk szá má ról,
c) azon adós sá gá nak jog cí mé rõl és össze gé rõl, amely -

nek ke ze lé sét kéri,
d) ar ról, hogy vál lal ja az adós ság ke ze lé si prog ram ba

be vont adós ság és a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal meg ál -
la pí tott adós ság csök ken té si tá mo ga tás különbözetének
megfizetését,

e) ar ról, hogy vál lal ja az adós ság ke ze lé si ta nács adá son
való rész vé telt,

f) ar ról, hogy amennyi ben ré szé re ké szü lé ket [22.  §
(1) bek.] biz to sí ta nak, vál lal ja a ké szü lék leg alább egy éves 
idõ tar tam ban tör té nõ ren del te tés sze rû használatát.

(3) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás irán ti ké re lem hez
csa tol ni kell

a) a ház tar tás tag ja i nak jö ve del mé rõl tett nyi lat ko za tot,
b) a hi te le zõ ál tal ki ál lí tott ira tot az adós ság jog cí mé rõl

és össze gé rõl, vagy a köz üze mi szol gál ta tás ki kap cso lá sá -
nak tényérõl,

c) az adós ság ke ze lé si ta nács adó ja vas la tát a ké rel me zõ
adós ság ke ze lé si szol gál ta tás ba történõ bevonására.

52.  §

(1) Ha az adós egy ide jû leg több fé le adós ság ke ze lé sét
kéri, ak kor az adós ság csök ken té si tá mo ga tást a ke zelt
adós sá gok ará nyá nak figye lembe véte lével kell meg ha tá -
roz ni. Ek kor ar ról is ren del kez ni kell, hogy a tá mo ga tást
mely tí pu sú adós sá gok csök ken té sé hez és mi lyen összeg -
ben nyújt ják.

(2) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás ban ré sze sü lõ sze -
mély nem kö te lez he tõ azon adós ság tí pus ba tar to zó adós -
ság vissza fi ze té sé re, amely hez kap cso ló dó an adós ság -
csök ken té si tá mo ga tás ban nem ré sze sül.

(3) Az adós ság csök ken té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze -
mély az adós ság csök ken té si tá mo ga tás ról  szóló jog erõs
ha tá ro zat bir to ká ban a hi te le zõ vel szer zõ dést köt a tar to zá -
sa meg fi ze té sé rõl.

53.  §

(1) Az adós ság ke ze lé si ta nács adás szak mai feladatellá -
tási fel té te le adós ság ke ze lõi tan fo lya mot vég zett sze mély
al kal ma zá sa. Ilyen sze mély hi á nyá ban az adós ság ke ze lé si
szol gál ta tás leg fel jebb egy évig mû köd tet he tõ ab ban az
eset ben, ha a ta nács adást vég zõ sze mély az adós ság ke ze lé -
si tanfolyamra idõközben jelentkezett.

(2) Az adós ság ke ze lé si tan fo lyam ra tör té nõ je lent ke zés -
rõl és el vég zé sé nek fel té te le i rõl a szo ci á lis ága zat irá nyí tá -
sá ért fe le lõs mi nisz té ri um évente közleményt tesz közzé.
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(3) Az adós ság ke ze lé si ta nács adás ke re té ben a ta nács -
adó

a) tá jé koz tat ja az adóst az adós ság ke ze lés for má i ról,
fel té te le i rõl,

b) az adós hoz zá já ru lá sá val meg vizs gál ja az adós ház -
tar tá sá nak gaz dál ko dá sát, fi ze té si ka pa ci tá sát és kész sé -
gét, és en nek alap ján ja vas la tot tesz az adós ság ke ze lé si
szolgáltatásba történõ bevonásra,

c) az adós ság ren de zé sé nek fel té te le i rõl az adós sal írá -
sos meg ál la po dást (a továb biak ban: adós ság ke ze lé si
megállapodás) köt,

d) az adós ság ke ze lés idõ tar ta ma alatt az adós sal kap -
cso la tot tart és leg alább ha von ta egy sze mé lyes ta lál ko zás
út ján fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az adós ság ke ze lé si
meg ál la po dás ban foglaltak betartását,

e) szük ség ese tén kez de mé nye zi az adós ság csök ken té -
si tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés módosítását.

(4) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás idõ tar ta ma alatt az
adós együtt mû kö dik a ta nács adó val. Az együtt mû kö dés
so rán az adós köteles

a) hoz zá já rul ni az adós sá gá ra vo nat ko zó ada tok és in -
for má ci ók ta nács adó ál ta li meg is me ré sé hez és nyil ván tar -
tá sá hoz,

b) ak tí van köz re mû köd ni az adós ság ke ze lé si meg ál la -
po dás ki dol go zá sá ban,

c) ha von ta leg alább egy al ka lom mal a ta nács adó val
sze mé lye sen ta lál koz ni és tá jé koz tat ni az adós ság ke ze lé si
meg ál la po dás ban foglaltak végrehajtásáról.

54.  §

(1) Az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás ke re té ben ké szü lék
ak kor nyújt ha tó, ha a ké szü lé kek be szer zé sé rõl és mû köd -
te té sé nek rész le te i rõl az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat
meg ál la po dást köt a te rü le tén mû kö dõ áram-, il let ve gáz -
szol gál ta tó val.

(2) Amennyi ben az adós a ké szü lék le sze re lé sét a fel -
sze re lés tõl szá mí tott egy éven be lül kéri, ak kor a be szer zés 
és fel sze re lés költ sé ge it idõ ará nyo san meg kell térítenie.

(3) Az adós nak nem kell meg té rí te nie a be szer zés és fel -
sze re lés költ sé ge it, amennyi ben a fel sze re lés tõl szá mí tott
egy éven be lül lak cí me megváltozik.

55.  §

(1) A meg ál la pí tott adós ság csök ken té si tá mo ga tás nak a
kö ve te lés jo go sult ja ré szé re tör té nõ fo lyó sí tá sá ról a jegyzõ 
gondoskodik.

(2) Ha az adós ság csök ken té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
sze mély lak cí me a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma
alatt meg vál to zik, vagy a jo go sult meg hal, a vál to zás, il let -
ve a ha lá le set hó nap já ra járó tá mo ga tást a ko ráb ban ille té -

kes fo lyó sí tó szerv tel jes összeg ben fo lyó sít ja, de a
támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

56.  §

(1) Az Szt. 55/B.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak al kal -
ma zá sá ban a jo go sult ak kor nem tel je sí ti a vál lalt kö te le -
zett sé gét, ha fi ze té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se so rán
együtt vé ve három havi elmaradás keletkezik.

(2) Az adós ság csök ken té si tá mo ga tás vissza fi ze té sét
leg fel jebb olyan össze gû rész le tek ben le het el ren del ni,
mint ami lyen összeg ben a támogatást adták.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés sze rin ti eltérés -
sel – 2006. áp ri lis 1-jén lép hatályba.

(2) E ren de let 60.  §-ának (2) be kez dé se 2006. már ci us
31-én lép ha tály ba.

(3) E ren de let 19.  §-a, 22.  §-a, 23.  §-ának (2) be kez dé se,
35–49.  §-a, 51.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja, 54.  §-a,
61–62.  §-a és 9–13. szá mú mel lék le te 2006. jú li us 1-jén
lép ha tály ba.

(4) E ren de let 15.  §-ának (4) be kez dé se és 18.  §-a
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

58.  §

(1) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nak sza -
bá lya i ról, va la mint a szo ci á lis el lá tá sok igény lé sé hez fel -
hasz nál ha tó bi zo nyí té kok ról  szóló 32/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet (a továb biak ban: R.),

b) az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok fo lyó sí tá sá nak
és el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. ren de let 1–5.  §-a és 8.  §-a.

(2) E ren de let sza bá lya it – a (3)–(4) be kez dés ben fog lalt 
el té rés sel – a hatályba lépését köve tõen in dult el já rá sok ban 
kell al kal maz ni. Az e ren de let hatályba lépése elõtt in dult
el já rá sok ban, va la mint a mun ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló
tá mo ga tá sá nak to vább fo lyó sí tá sa so rán az R. 2006. már -
cius 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rend sze res szo ci á lis se gély 2006. áp ri lis 1-je és jú -
li us 1-je kö zöt ti, a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CLXX. tör vény (a továb biak ban: Sztm.)
56.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti meg ál la pí tá sa so rán az R. 
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2006. már ci us 31-én ha tá lyos rendelkezéseit is alkalmazni
kell.

(4) Ab ban az eset ben, ha a csa lád ban több sze mély ré -
szé re fo lyó sí ta nak rend sze res szo ci á lis se gélyt, ide ért ve az 
Szt. 37/C.  §-a sze rin ti szü ne te lést is, az Sztm. 56.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti fe lül vizs gá lat so rán a jo go sul tak nak nyi -
lat koz ni uk kell, hogy me lyi kük kéri a se gély meg ál la pí tá -
sát.

(5) Az e ren de let 15.  §-ának (1)–(3) és (5)–(6) be kez dé -
sé ben, va la mint 16–17.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket a
ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
alkalmazni kell.

59.  §

Az Szt. 43/A.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti, a mód szer -
ta ni in téz mény ál tal 2006. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en ki adott
szak vé le mény ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma a kiadásától
számított 6 év.

60.  §

(1) A köz gyógy el lá tá si iga zol vány ról  szóló 28/1993.
(II. 17.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 10.  §-ának
(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(8) Az OEP fo lya ma tos elekt ro ni kus adat kap cso lat
2006. jú ni us 1-jé ig tör té nõ ki épí té sé vel biz to sít ja a gyógy -
szer tár szá má ra a jo go sult ság el len õr zé se cél já ból a ha tó -
sá gi nyil ván tar tás ba történõ betekintést.”

(2) Nem lép ha tály ba a Kr. 10.  §-ának a Kr. mó do sí tá sá -
ról  szóló 49/2005. (III. 23.) Korm. ren de let 4.  §-ával meg -
ál la pí tott (10) bekezdése.

61.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti
a) az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok fo lyó sí tá sá nak

és el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 3/1996. (I. 15.)
Korm. ren de let, 223/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let,
188/1997. (X. 31.) Korm. ren de let, 283/1997. (XII. 23.)
Korm. ren de let, 210/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let,
262/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet;

b) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 32.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja, va -
la mint 32.  §-ának (2)–(4) bekezdése;

c) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vénynek a rend sze res szo ci á lis se -
gély re vo nat ko zó ren del ke zé se i vel össze füg gõ egyes kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 64/2000. (V. 9.)

Korm. ren de let 1–3.  §-a, 7.  §-a, 8.  §-ának (2) be kez dé se,
va la mint a mel lék le te;

d) az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 43/2002. (III. 21.) Korm. rendelet;

e) az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok fo lyó sí tá sá nak
és el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 313/2002.
(XII. 29.) Korm. ren de let 1–7.  §-a, 8.  §-ának (2)–(4) be -
kez dé se, va la mint 1–5. szá mú mel lék le te;

f) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Ma gyar
Ál lam kincs tár Rész vény tár sa ság és az Ál lam ház tar tá si Hi -
va tal át szer ve zé se  miatt szük sé ges sé váló kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 89/2003. (VI. 25.) Korm.
ren de let 49.  §-a és az azt meg elõ zõ cím, va la mint
86.  §-ának k) pont ja;

g) az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 228/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let
1–3.  §-a és az azt meg elõ zõ cím, 4.  §-a és az azt meg elõ zõ
cím, 6.  §-a és az azt meg elõ zõ cím, 7.  §-ának (2)–(3) be -
kez dé se, va la mint a mel lék le te;

h) az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 125/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 1.  §-a és 
az azt meg elõ zõ cím, 3.  §-a, 4–6.  §-a és az azt meg elõ zõ
cím, 16.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint 16.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont ja;

i) az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 141/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let
1–4.  §-a és az azt meg elõ zõ cím, 5.  §-a és az azt meg elõ zõ
cím, 6.  §-a, 10.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja, va la -
mint 1–9. szá mú mel lék le te;

j) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 
1993. évi III. tör vény egyes vég re haj tá si ren de le te i nek
mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 322/2005. (XII. 27.) Korm. ren -
de let 1–3.  §-a és az azt meg elõ zõ cím, 4–5.  §-a és az azt
meg elõ zõ cím, 6.  §-ának (2)–(3) be kez dé se, 6.  §-a (4) be -
kez dé sé nek c) pont ja, 6.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont ja,
va la mint 1–6. szá mú mel lék le te;

k) a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nak sza -
bá lya i ról, va la mint a szo ci á lis el lá tá sok igény lé sé hez fel -
hasz nál ha tó bi zo nyí té kok ról  szóló 32/1993. (II. 17.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 12/1994. (I. 30.)
Korm. ren de let, 72/1995. (VI. 17.) Korm. ren de let,
50/1996. (IV. 10.) Korm. ren de let, 226/1996. (XII. 26.)
Korm. ren de let, 186/1997. (X. 31.) Korm. ren de let,
280/1997. (XII. 23.) Korm. ren de let;

l) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti
alap el lá tá sok és gyer mek vé del mi szak el lá tá sok té rí té si
díj ár ól és az igény lé sük höz fel hasz nál ha tó bi zo nyí té kok -
ról  szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. ren de let 18.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont ja;

m) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok 
té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let mó -
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do sí tá sá ról ren del ke zõ 169/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let
15.  §-ának (2) bekezdése;

n) a sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té sé nek és fe lül vizs -
gá la tá nak, va la mint a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás fo lyó sí tá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de -
let, va la mint a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
21/2003. (II. 25.) Korm. ren de let 11.  § (7) be kez dé se
b) pont já nak bd) al pont ja, va la mint 11.  §-ának (10) be kez -
dé se;

o) a köz gyógy el lá tá si iga zol vány ról  szóló 28/1993.
(II. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 9/1994.
(I. 30.) Korm. ren de let, 104/1995. (VIII. 25.) Korm. ren de -
let, 51/1996. (IV. 10.) Korm. ren de let, 49/2005. (III. 23.)
Korm. ren de let;

p) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 23.  §-ának (1) bekez -
dése;

q) a Kr. az zal, hogy 2006. jú ni us 30-án ha tá lyos ren del -
ke zé se it a 2006. jú li us 1-jét meg elõ zõ en ki ál lí tott iga zol -
vá nyok ese té ben azok ér vé nyes sé gé ig, de leg ké sõbb
2007. jú li us 1-jéig alkalmazni kell.

(2) Ha a 2006. jú li us 1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos ren del -
ke zé sek sze rint köz gyógy el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély az
iga zol vá nyá nak ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma alatt kéri a
2006. jú li us 1-jén ha tály ba lépõ ren del ke zé sek alap ján a
köz gyógy el lá tás ra való jo go sult sá gá nak új bó li meg ál la pí -
tá sát, ak kor iga zol vá nyát az új jo go sult ság kez dõ idõ pont -
já val vissza kell von ni.

(3) Amennyi ben az Szt. 2006. jú ni us 30-án ha tá lyos
50.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti jo go sult sze mély ré szé re
az iga zol vá nyá nak ér vé nyes sé ge alatt ál lít ki a MEP e ren -
de let sze rint iga zol ványt, ak kor az ön kor mány zat ál tal már 
be fi ze tett té rí tés nek a köz gyógy el lá tás ra való új jo go sult -
ság kez de te és a régi iga zol vány ér vé nyes sé gé nek le jár ta

kö zöt ti idõ szak ra szá mí tott össze gét az Szt. 53.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint fi ze ten dõ té rí tés bõl le kell von ni. Eb -
ben az eset ben az ön kor mány zat a kü lön bö zet össze gét fi -
ze ti be a MEP részére.

(4) A jegy zõ a ha tá ro zat lan idõ re ki adott iga zol vánnyal
ren del ke zõ köz gyógy el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lye ket
leg ké sõbb 2007. már ci us 31-éig tá jé koz tat ja az Sztm.
56.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak ról, va la mint a köz -
gyógy el lá tás sal kap cso lat ban be kö vet ke zett jog sza bá lyi
vál to zá sok ról.

(5) A 2006. jú li us 1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos ren del ke -
zé sek alap ján ki adott, 2006. jú li us 1-je és 2006. ok tó ber
1-je kö zött le já ró ér vé nyes sé gû iga zol vá nyok 2006. ok tó -
ber 1-jé ig az Sztm. 56.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint fel hasz nál ha tó ak.

(6) A 43.  § (1) be kez dé se sze rin ti elekt ro ni kus adat kap -
cso la tot az OEP 2006. jú ni us 1-jé ig épí ti ki.

62.  §

A já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek, gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá hoz
nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról
 szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ
2/B.  §-sal egé szül ki:

„2/B.  § Ki zá ró lag az a gyógy szer tár szol gál tat hat ki, il -
let ve szá mol hat el a gyógy szer tá rak lé te sí té sé rõl és mû kö -
dé sük egyes sza bá lya i ról  szóló 1994. évi LIV. tör vény
2.  §-ának i) pont ja sze rin ti köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ
gyógy szert, ahol biz to sí tott a kü lön jog sza bály sze rin ti,
OEP ál tal ve ze tett ha tó sá gi nyil ván tar tás hoz elekt ro ni kus
úton tör té nõ hoz zá fé rés mû sza ki fel té te le, és a gyógy szer -
tár mû köd te tõ je gon dos ko dik annak a gyógyszertár
szolgálati idejében történõ folyamatos üzemeltetésérõl.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...............................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: .................................................................................................................................................................

Any ja neve: .................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

La kó hely: .................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ........................................................................................................................

II. A ké rel me zõ és a vele egy üt té lõ kö ze li hoz zá tar to zó já nak va gyo na

A. Ingatlanok

1. La kás tu laj don és la kó te lek-tu laj don (vagy ál lan dó, il let ve tar tós hasz ná lat): címe: ................. vá ros/köz -
ség ................... út/utca .................... hsz. alap te rü le te: ........... m2, tu laj do ni há nyad: ..........................., a szer zés
ide je: ................ év

Be csült for gal mi ér ték:* .......................................... Ft

Ha szon él ve ze ti jog gal ter helt: igen     nem (a meg fe le lõ alá hú zan dó)

2. Üdü lõ tu laj don és üdü lõ te lek-tu laj don (vagy ál lan dó, il let ve tar tós hasz ná lat): címe: ....................... vá ros/köz -
ség .................................. út/utca .................... hsz. alap te rü le te: ........... m2, tu laj do ni há nyad: ...................., a szer -
zés ide je: ................ év

Be csült for gal mi ér ték:* .............................................. Ft

3. Egyéb, nem la kás cél já ra szol gá ló épü let-(épü let rész-)tu laj don (vagy ál lan dó hasz ná lat): meg ne ve zé se (zárt ker ti épít -
mény, mû hely, üz let, mû te rem, ren de lõ, ga rázs stb.): ............................ címe: ...................................... vá ros/köz -
ség ........................... út/utca .................... hsz. alap te rü le te: ........... m2, tu laj do ni há nyad: ................., a szer zés
ide je: ................ év

Be csült for gal mi ér ték:* .............................................. Ft

4. Ter mõ föld tu laj don (vagy ál lan dó hasz ná lat): meg ne ve zé se: .......................... címe: ........................................ vá -
ros/köz ség .............................. út/utca .................... hsz. alap te rü le te: ........... m2, tu laj do ni há nyad: ...................., a
szer zés ide je: ................ év

Be csült for gal mi ér ték:* .............................................. Ft
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II. Egyéb vagyontárgyak

Gép jár mû:

a) sze mély gép ko csi: ......................................... tí pus .................. rend szám

a szer zés ide je: .............................................................

Be csült for gal mi ér ték:** ...................................... Ft

b) te her gép jár mû, au tó busz: ................................ tí pus ..................... rend szám

a szer zés ide je: .................................................................

Be csült for gal mi ér ték:** ............................................ Ft

Ki je len tem, hogy a fen ti ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Hoz zá já ru lok a nyi lat ko zat ban sze rep lõ ada tok nak a szo ciális 
igaz ga tá si el já rás ban tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz, ke ze lé sé hez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................
alá írás

Meg jegy zés:

Ha a ké rel me zõ vagy csa lád tag ja bár mely va gyon tárgy ból egy nél töb bel ren del ke zik, ak kor a va gyon nyi lat ko zat meg fe -
le lõ pont ját a va gyon tár gyak szá má val egye zõ en kell ki töl te ni. Amennyi ben a va gyonnyi lat ko zat ban fel tün te tett va gyon
nem a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén van, a for gal mi ér té ket a va gyon he lye sze rin ti ál lam hi va ta los pénz ne mé ben is fel
kell tün tet ni.

 * Be csült for gal mi ér ték ként az in gat lan nak a te le pü lé sen szo ká sos for gal mi ér té két kell feltüntetni.

** Be csült for gal mi ér ték ként a jár mû kora és ál la po ta sze rin ti ér té két kell fel tün tet ni.

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

az idõskorúak járadékának megállapítására

I. Sze mé lyi ada tok

1. A ké rel me zõ sze mély re vo nat ko zó sze mé lyi ada tok:

Neve: .................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

La kó hely: ....................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................

Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): ..........................................................................................................

Bank szám la szám (ak kor kell meg ad ni, ha a fo lyó sí tást bank szám lá ra kéri) ..................................................

A fo lyó szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve: .........................................................................................................

2. A ké rel me zõ csa lá di ál la po ta:

 egye dül ál ló

 há zas tár sá val/élet tár sá val él együtt
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3. A há zas társ/élet társ sze mé lyi ada tai:

Neve: .................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

La kó hely: ....................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................

II. Jö ve del mi ada tok:

Jö ve de lem tí pu sa
Ké rel me zõ Há zas társ/élet társ

havi jö ve del me (fo rint)

Nyug díj vagy nyug díj sze rû el lá tás

Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem

Egyéb jö ve de lem

Össze sen

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy

– ké rel me zõ:

élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),

– há zas társ/élet társ:

élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),

– a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt jö ve del mi ada tok va ló di sá gát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi adó -
ha tó ság ille té kes igaz ga tó sá ga út ján – el len õriz he ti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ felhasználásához.

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

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

ké rel me zõ alá írá sa ké rel me zõ há zas tár sá nak/élet tár sá nak alá írá sa
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat kitölteni.

1. Sze mé lyi ada tok

Egye dül ál ló az a sze mély, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él, ki vé ve, ha élet tár sa van.
A ké rel me zõ ak kor él együtt a há zas tár sá val vagy élet tár sá val, ha a lak cí mük megegyezik.

2. Jö ve de lem re vo nat ko zó ada tok

Nyug díj vagy nyug díj sze rû el lá tás ként kell fel tün tet ni az öreg sé gi nyug dí jat, a rok kant sá gi nyug dí jat, a me zõ gaz da sá -
gi já ra dé kot, az öz ve gyi nyug dí jat, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat, a hoz zá tar to zói bal ese ti nyug el lá tást, az át me ne ti já -
ra dé kot, a rend sze res szo ci á lis já ra dé kot, a bá nyá szok egész ség ká ro so dá si já ra dé kát, a rok kant sá gi já ra dé kot, a ha di gon -
do zot tak és nem ze ti gon do zot tak pénz be li el lá tá sa it és egyéb ha son ló jel le gû jut ta tá so kat.

Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi nõ sül min den olyan be vé tel, amely mun ka vég zés bõl szár ma zik –
pél dá ul: mun ka bér, meg bí zá si díj, vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem.

Egyéb jö ve del mek kö zött kell fel tün tet ni a táp pénzt, a gyer mek gon do zá si se gélyt, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tást, a
mun ka ügyi köz pont vagy az ön kor mány zat ál tal fo lyó sí tott pénz be li el lá tá so kat (pél dá ul: ál lás ke re sé si tá mo ga tás, rend -
sze res szo ci á lis se gély, ápo lá si díj), va la mint azon jö ve del me ket, ame lyek az elõ zõ két ro vat ban nem tün tet he tõk fel.

Ha a jö ve de lem bõl mun ka vál la lói já ru lé kot, sze mé lyi jö ve de lem adót, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lé kot, ma -
gán-nyug díj pénz tá ri tag dí jat fi zet nek, ak kor jö ve de lem nek e be fi ze té sek kel csök ken tett össze gét kell a ké re lem ben sze re -
pel tet ni.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve de lem be sem kell be szá mí ta ni a te me té si se gélyt, az al kal man ként adott át me -
ne ti se gélyt, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tást, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne -
ve lé si dí jat és kü lön el lát mányt, az anya sá gi tá mo ga tást, a ti zen har ma dik havi nyug dí jat, a sú lyos moz gás kor lá to zott sze -
mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nye it, a va kok sze mé lyi já ra dé kát és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást, to váb bá a fo -
ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott jut ta tást.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ három hónap
– nem rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ti zen két hónap
alatt ka pott összeg egy havi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.

A jö ve de lem rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a ké re lem hez mel lé kel ni szükséges.
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3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá ra

I. Sze mé lyi ada tok

1. A ké rel me zõ sze mély re vo nat ko zó sze mé lyi ada tok:

Neve: .................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

La kó hely: ....................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................

Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): ..........................................................................................................

Bank szám la szám (ak kor kell meg ad ni, ha a fo lyó sí tást bank szám lá ra kéri.): ..................................................

A fo lyó szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve: .........................................................................................................

2. A ké rel me zõ csa lá di ál la po ta:

  egye dül ál ló

 há zas tár sá val/élet tár sá val él együtt

3. A há zas társ/élet társ sze mé lyi ada tai:

Neve: .................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

La kó hely: ....................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................

4. A ké rel me zõ vel együtt élõ, el tar tott gyer me ke i nek szá ma össze sen ............. fõ

Név Szü le té si hely, év, hó, nap
16. évet be töl tött sze mély ese tén az

ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se
Meg jegy zés*

* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni, ha

– a 16–20 év kö zöt ti gyer mek nem jár ok ta tá si in téz mény be, de ön ál ló ke re set tel még nem ren del ke zik, vagy

– élet kor tól füg get le nül a tar tós be teg ség vagy fo gya té kos ság fenn ál lá sát.
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II. Jö ve de le mi ada tok

A ké rel me zõ, va la mint há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a vele egy ház tar tás ban élõ gyer me ke i nek a havi jö ve del me fo -
rint ban:

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ
Há zas tár sa 
(élet tár sa)

Gyer me kei

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si jog vi -
szony ból szár ma zó

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve
szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res 
szo ci á lis el lá tá sok

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal 
fo lyó sí tott el lá tá sok

7. Egyéb jö ve de lem

8. Összes jö ve de lem

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá nak jog cí me:

 egész ség ká ro so dott

 csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):

– az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze te or vo si bi zott sá gá nak szak vé le mé nye,
– Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Me gyei Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sa.

Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást vagy a va kok sze mé lyi já ra dé -
kát fo lyó sí tó szerv neve és címe: 

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

 nem fog lal koz ta tott

   csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):

– a me gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont nak, ille tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak ( ki ren delt ség nek) a neve és
címe, amely a mun ka nél kü li já ra dé kot, ál lás ke re sé si já ra dé kot, ál lás ke re sé si se gélyt fo lyó sí tot ta, vagy amellyel
a ké re lem be nyúj tá sa elõtt együtt mû kö dött ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
– az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl

Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a szerv nek a neve és címe, amellyel a ké re lem be nyúj -
tá sa elõtt együtt mû kö dött .....................................................................................................................................

– a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro zat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor az el lá tást meg szûn te tõ szerv neve és
címe .....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
– is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta
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 tá mo ga tott ál lás ke re sõ (Ezt a pon tot csak 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen kell ki töl te ni.)

csa to lás ra ke rült:

– a me gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont nak, ille tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak, (ki ren delt ség nek) a neve és
címe, amely az ál lás ke re sé si já ra dé kot vagy ál lás ke re sé si se gélyt fo lyó sít ja .....................................................
................................................................................................................................................................................

Ké rem az aláb bi ira tok hi va tal ál ta li be szer zé sét:

1. ...............................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................................

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy
– ké rel me zõ:

élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
– há zas társ/élet társ:

élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
– amennyi ben nem fog lal koz ta tott ként ké rem a se gély meg ál la pí tá sát, ak kor

= ke re sõ te vé keny sé get nem foly ta tok,
= köz ok ta tá si, ille tõ leg fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rin ti ta nul má nyo kat nem

végzek,
= vál la lom a be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ram ban való rész vé telt,

– a ké re lem ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt jö ve del mi ada tok va ló di sá gát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi adó -
ha tó ság ille té kes igaz ga tó sá ga út ján – el len õriz he ti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ felhasználásához.

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

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

ké rel me zõ nagy ko rú hoz zá tar to zók alá írá sa

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat ki töl te ni.

I. Sze mé lyi ada tok

Egye dül ál ló az a sze mély, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él, ki vé ve, ha élet tár sa van.
Kö zös ház tar tás ban élõ el tar tott gyer mek nek szá mít:
– a húsz éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ,
– a hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ, nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul má -

nyo kat foly ta tó,
– a hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má -

nyo kat foly ta tó,
– kor ha tár ra való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fo gya té kos

vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek. A ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ra és az egész sé gi ál la pot ra vo -
nat ko zó iga zo lá so kat a ké re lem hez csa tol ni kell.
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II. Jö ve del mi ada tok

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben jö ve de lem ként meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl
szár ma zó va gyo ni ér ték (be vé tel), füg get le nül at tól, hogy adó men tes nek vagy adó kö te les nek mi nõ sül, ide ért ve a bár -
mely or szág jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni, ezért a ké re lem ben a sze mé lyi jö ve de lem adó val, a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék kal, ma gán nyug díj-pénz tá ri tag díj jal és a mun ka vál la lói já ru lék kal csök ken tett nettó jövedelmi
adatokat kell feltüntetni.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett
ne ve lé si díj és kü lön el lát mány, az anya sá gi tá mo ga tás, a ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint a sú lyos moz gás kor lá to -
zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás, továbbá a 
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön tör vény alapján biztosított juttatás.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek a jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re tekintettel azt folyósítják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor

– rend sze res jö ve de lem ese tén ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ három hó nap,

– nem rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ti zen két hó nap alatt ka pott összeg egy havi át la -
gát kell együt te sen figye lembe venni.

Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, fegy ve res erõk,
rend vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta -
tott mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést
igény lõ – te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del met, a gaz -
da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás révén
szerzett be vé tel.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, családi pótlék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át -
me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, po li ti kai re ha bi li tá ci ós ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re -
sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló juttatás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér té -
kû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il let -
ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lõ jö ve del mek rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a
ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó adatok

Egész ség ká ro so dott az a sze mély, aki

a) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, vagy

b) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, vagy

c) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül.
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A ké re lem hez:
– az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben mel lé kel ni kell az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak -

ér tõi In té ze te or vo si bi zott sá gá nak a mun ka ké pes ség leg alább 67%-os mér té kû csökkenésérõl készült szakvéleményét
– a b) és c) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben

= vagy mel lé kel ni kell a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Me gyei Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sát ar ról,
hogy a vak sze mély va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, a sú lyo san fo gya té kos sze mély pe dig fogyatékossági
támogatásban részesül,

= vagy meg kell adni a fo lyó sí tó szerv ne vét és cí mét, va la mint ki kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zés re
vo nat ko zó kérelmet.

Nem fog lal koz ta tott az a sze mély:
a) aki nek a mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély (a továb biak ban együtt: ál lás ke re sé si tá -

mo ga tás) fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban, il let ve kép zé si tá mo ga tás ként keresetpótló
juttatásban nem részesül, vagy

b) aki nek az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ tar tam le jár tát
meg elõ zõ en szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé get köve tõen az ál lás ke re sé si támogatásra nem szerez jogosultságot,
vagy

c) aki a rend sze res szo ci á lis se gély irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben a me gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz -
pont tal, ille tõ leg an nak ki ren delt sé gé vel (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont), vagy a lakó, tar tóz ko dá si hely sze rint
ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel (a továb biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv) legalább egy
év idõtartamban együttmûködött, vagy

d) aki nek az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ci á lis já ra dék, a
bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me ne ti já ra dék, a rok kant sá gi nyug díj, a bal ese ti rok kant sá gi nyug -
díj fo lyó sí tá sát meg szün tet ték, és köz vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi köz pont tal, il let ve an nak
ki ren delt sé gé vel, vagy az együttmûködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttmûködött,

e) aki a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en fo lyó sí tott jö ve de lem pót ló tá mo ga tás, il let ve rend sze -
res szo ci á lis se gély ko ráb bi fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt a mun ka ügyi köz pont tal, ille tõ leg az ön kor mány zat tal
együtt mû kö dött, fel té ve, hogy a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát a ké rel me zõ a segély megszüntetésétõl
számított harminchat hónapon belül kérte.

A ké re lem hez vagy mel lé kel ni kell az aláb bi iga zo lá sok va la me lyi két, vagy meg kell adni azon szerv ne vét és cí mét,
ahon nan az irat be sze rez he tõ. Ez utób bi eset ben az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zés re vo nat ko zó ké re lem ki töl té se is
szük sé ges!

– Az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt sé gé nek) az iga zo lá sa a mun ka nél kü li já -
ra dék, az ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tás idõ tar ta má nak le jár tá ról, va la mint ar ról, hogy a nem fog -
lal koz ta tott sze mély ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül.

– A b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sa ar ról, hogy az ál lás ke re sé si tá -
mo ga tás ra való jo go sult sá ga nem áll fenn, to váb bá a mun ka vi szony ban töl tött azon nap ja i nak szá má ról, ame lye ket az ál -
lás ke re sé si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe kell ven ni.

– A c), d) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt
szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl.

– A d), e) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro -
zat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa, ha a ko ráb bi el lá tá so kat nem a ké rel me zõ je len le gi lak cí me sze rint ille té kes te le pü -
lé si ön kor mány zat fo lyó sí tot ta.

Min den eset ben csa tol ni kell az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat másolatát.

Tá mo ga tott ál lás ke re sõ az a sze mély, aki ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban, ille tõ leg ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban ré -
sze sül.

A ké re lem hez:
– vagy csa tol ni kell a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sát ar ról, hogy a ké rel me zõ ál lás ke re sé si tá mo ga tás -

ban részesül,
– vagy meg kell adni azon mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) ne vét és cí mét, amely az el lá tást fo lyó sít ja, va la mint ki

kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re vonatkozó kérelmet.
A ké rel met a ké rel me zõn túl me nõ en a há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a nagy ko rú gyer me kek nek is alá kell ír ni uk. Ha

az el lá tást kérõ vagy an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja nem cse lek võ ké pes, he lyet te a tör vényes képviselõje jogosult az
aláírásra.
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4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

az ápolási díj megállapítására

I. Az ápo lást vég zõ sze mély re vo nat ko zó ada tok

1. Sze mé lyi ada tok

Neve: .................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

La kó hely: ....................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................

Adó azo no sí tó jele: ...................................................................................................................................................

Az ápolt sze méllyel való ro ko ni kap cso lat: ...............................................................................................................

Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): ..........................................................................................................

Bank szám la szám (ak kor kell meg ad ni, ha a fo lyó sí tást bank szám lá ra kéri): ..................................................

A fo lyó szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve: .........................................................................................................

2. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

a) Az ápo lá si díj meg ál la pí tá sát arra való te kin tet tel ké rem, hogy az ápolt sze mély:

 sú lyo san fo gya té kos

 fo ko zott ápo lást igény lõ sú lyo san fo gya té kos

 18 éven alu li tar tó san be teg

 18. élet évét be töl tött tar tó san be teg

Ha a fo ko zott ápo lást igény lõ sú lyo san fo gya té kos sze mély re való te kin tet tel ké rem a ma ga sabb össze gû ápo lá si díj meg -
ál la pí tá sát, egy ben tu do má sul ve szem az ez zel kap cso la tos vizs gá lat el vég zé sé nek szük sé ges sé gét.

b) Ki je len tem, hogy

– ke re sõ te vé keny sé get:

 nem foly ta tok

 napi 4 órá ban foly ta tok

 ott ho nom ban foly ta tok

– nap pa li ta go za ton ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ban nem ál lok

– rend sze res pénz el lá tás ban

 ré sze sü lök és an nak havi össze ge: .....................

 nem ré sze sü lök

– az ápo lá si te vé keny sé get:

 a la kó he lye men/tar tóz ko dá si he lye men

 az ápolt sze mély la kó he lyén/tar tóz ko dá si he lyén

             vég zem.

– élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó)

c) Az ápolt sze mély:

 köz ok ta tá si in téz mény ta nu ló ja,

 óvo dai ne ve lés ben ré sze sül,

 nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás ban ré sze sül,

 fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja.
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II. Az ápolt sze mély re vo nat ko zó ada tok

1. Sze mé lyi ada tok

Neve: .................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

La kó hely: ....................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

Ha az ápolt sze mély nem cse lek võ ké pes, a tör vényes kép vi se lõ neve: ...............................................................

A tör vényes kép vi se lõ lak cí me: .......................................................................................................................

2. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó nyi lat ko zat

 Egyet ér tek az zal, hogy az ott ho ni ápo lá so mat, gon do zá so mat az ápo lá si dí jat ké rel me zõ hoz zá tar to zóm vé gez ze.

 Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az ön ki szol gá ló ké pes sé gem meg íté lé sé hez, ez zel össze füg gés ben a fo ko zott ápo lá si
igény meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges vizs gá la to kat el vé gez zék. (Ezt csak ak kor kell je lez ni, ha az ápolt sze mély
sú lyo san fo gya té kos és fo ko zott ápo lást igé nyel.)

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.

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

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

az ápo lást vég zõ sze mély alá írá sa az ápolt sze mély vagy tör vényes kép vi se lõ je aláírása

Tájékoztató

a kérelem kitöltéséhez

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat kitölteni.

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 42.  § (1) be kez dé se értelmében

Nem jo go sult ápo lá si díj ra a hoz zá tar to zó ha:

– ke re sõte vé keny sé get foly tat és mun ka ide je – az ott hon tör té nõ mun ka vég zés ki vé te lé vel – a napi 4 órát meghaladja,

– szak is ko la, kö zép is ko la, il let ve fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tos ta nu ló ja, hallgatója,

– rend sze res pénz el lá tás ban ré sze sül és an nak össze ge meg ha lad ja az ápo lá si díj össze gét, ide nem ért ve azt a táp -
pénzt, ame lyet az ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt vég zett ke re sõte vé keny ség bõl adó dó biz to sí tá si jog vi szony
alap ján – ke re sõ kép te len né vá lás ese tén – fo lyó sí ta nak, to váb bá azt a sa ját jogú nyug dí jat, ame lyet az ápo lá si díj ban
részesülõ személy az Szt. 42.  § (4) bekezdése alapján kap.

Rend sze res pénz el lá tás nak mi nõ sül: a táp pénz, a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, a gyer mek gon do zá si díj, az öreg sé gi 
nyug díj, a rok kant sá gi nyug díj, az öreg sé gi já ra dék, a mun ka kép te len sé gi já ra dék, az öz ve gyi já ra dék, a nö velt össze gû
öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz ve gyi já ra dék, az öz ve gyi nyug díj – ki vé ve az ide ig le nes öz ve gyi nyug dí jat, to váb bá a 
há zas tár sa jo gán ár va el lá tás ra jo go sult fo gya ték kal élõ, il let ve tar tó san be teg vagy leg alább két ár va el lá tás ra jo go sult
gyer mek el tar tá sá ról gon dos ko dó sze mély öz ve gyi nyug dí ját –, a bal ese ti táp pénz, a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, a hoz -
zá tar to zói bal ese ti nyug el lá tás, az Flt. alap ján fo lyó sí tott pénz be li el lá tás, az át me ne ti já ra dék, a rend sze res szo ci á lis já ra -
dék, a bá nyá szok egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, a rok kant sá gi já ra dék, a ha di gon do zot tak és nem ze ti gon do zot tak pénz -
be li el lá tá sai, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, az idõs ko rú ak já ra dé ka, a mun ka nél kü li ek jö -
ve de lem pót ló tá mo ga tá sa, a rend sze res szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, a nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék, va la -
mint a szo ci á lis biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történõ alkalmazásáról  szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb
azonos típusú ellátás.
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Fo ko zott ápo lást igé nyel az a sú lyo san fo gya té kos sze mély, aki má sok se gít sé ge nél kül ön ál ló an nem ké pes:
a) ét kez ni, vagy
b) tisz tál kod ni, vagy
c) öl töz köd ni, vagy
d) il lem he lyet hasz nál ni, vagy
e) la ká son be lül – se géd esz köz igény be vé te lé vel sem – köz le ked ni,

fel té ve, hogy ese té ben az a)–e) pon tok ban fog lal tak kö zül leg alább há rom egy ide jû leg fenn áll.
A ké re lem 2. c) pont ját ab ban az eset ben kell ki töl te ni, ha az ápolt sze mély köz ok ta tá si in téz mény ta nu ló ja, óvo dai ne -

ve lés ben ré sze sül, nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás ban ré sze sül vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja. Az er rõl
 szóló iga zo lást a ké re lem hez csa tol ni kell.

A ké re lem hez min den eset ben mel lé kel ni kell a há zi or vos iga zo lá sát.

5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelezõ felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Iga zo lom, hogy
  Neve: .................................................................................................................................................................
  Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................
  Any ja neve: ...................................................................................................................................................
  Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
  La kó hely: .................................................................................................................................................................
  Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................
  Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................

 Sú lyo san fo gya té kos
sú lyos fo gya té kos sá gá nak jel le ge:  lá tás sé rült   hal lás sé rült    ér tel mi sé rült   moz gás sé rült, vagy 
 Tar tó san be teg

Fen ti iga zo lást ne ve zett ré szé re
az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet ............ fokú Or vo si Bi zott sá gá nak .................... szá mú szak vé le mé nye, vagy
a ...................... me gyei gyer mek szak fõ or vos .................... szá mú iga zo lá sa, vagy ........................... fekvõ -
beteg-szakellátást nyúj tó in téz mény ....................................................... szak ren de lõ in té zet szak or vo sa ál tal ki -
adott .................... kel tû iga zo lás/zá ró je len tés, vagy a Ta nu lá si Ké pes sé get Vizs gá ló Szak ér tõ Bi zott -
ság .................... szá mú szak vé le mé nye alap ján ál lí tot tam ki.

II. Szak vé le mé nyem sze rint a fent ne ve zett sze mély fo gya té kos sá ga/be teg sé ge  miatt ál lan dó és tar tós gon do zás ra
 szorul. A gon do zás várható idõtartama:

  3 hó nap nál hosszabb, vagy
  3 hó nap nál rö vi debb.

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

....................................................................
há zi or vos alá írá sa

mun ka he lyé nek címe

P. H.
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Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat kitölteni.

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 41.  § (3) be kez dé se sze rint az ápo lá si díj ra 
való jo go sult ság szempontjából:

1. Sú lyo san fo gya té kos sze mély az, aki nek
a) se géd esz köz zel vagy mû té ti úton nem kor ri gál ha tó mó don lá tó ké pes sé ge tel je sen hi ány zik, vagy alig lá tó ként mi -

ni má lis lá tás ma rad vánnyal ren del ke zik, és ezért ki zá ró lag ta pin tó-hal ló életmód folytatására képes,
b) hal lás vesz te sé ge olyan mér té kû, hogy a be széd nek hal lás út ján tör té nõ meg ér té sé re és spon tán el sa já tí tá sá ra se géd -

esz köz zel sem ké pes, és hal lás ká ro so dás  miatt a hang zó beszéd érthetõ ejtése elmarad,
c) ér tel mi aka dá lyo zott sá ga ge ne ti kai, ille tõ leg mag za ti ká ro so dás vagy szü lé si tra u ma kö vet kez té ben, to váb bá ti zen -

ne gye dik élet évét meg elõ zõ en be kö vet ke zõ sú lyos be teg ség  miatt kö zép sú lyos vagy an nál na gyobb mér té kû, to váb bá
aki IQ ér té ké tõl füg get le nül a sze mé lyi ség egé szét érin tõ (per va zív) fej lõ dé si za var ban szen ved, és az au to nó mi ai tesz tek 
alap ján ál la po ta sú lyos nak vagy középsúlyosnak minõsíthetõ (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

d) moz gás szer vi ká ro so dá sa, ille tõ leg funk ci ó za va ra olyan mér té kû, hogy hely vál toz ta tá sa a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott se géd esz köz ál lan dó és szük ség sze rû hasz ná la tát igény li, vagy ál la po ta  miatt hely vál toz ta tás ra még se -
géd esz köz zel sem ké pes, vagy vég tag hi á nya  miatt ön ma ga el lá tá sá ra nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

2. Tar tó san be teg az a sze mély, aki elõ re lát ha tó lag há rom hó nap nál hosszabb idõ tar tam ban ál lan dó ápo lást, gon do -
zást igé nyel.

6. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igazolás az ápolási díj megállapításához

Iga zo lom, hogy ...................................................................................................................................................... (név)
Any ja neve: .................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
La kó hely: .................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely: ...................................................................................................................................................

„A” köz ok ta tá si in téz mény ta nu ló ja,
„B” óvo dai ne ve lés ben ré sze sül,
„C” nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás ban ré sze sül,
„D” fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja.
Az in téz mény meg ne ve zé se: .....................................................................................................................................

Az „A” pont ban fog lalt eset ben az in téz mény ben el töl tött idõ a kö te le zõ tan órai fog lal ko zá sok idõ tar ta mát

meg ha lad ja nem ha lad ja meg.

A „B”–,,C” pont ban fog lalt eset ben az in téz mény igény be vé te lé nek, ille tõ leg a „D” pont sze rin ti eset ben az in téz mény
lá to ga tá si kö te le zett sé gé nek idõ tar ta ma át la go san a napi 5 órát

meg ha lad ja nem ha lad ja meg.

Az „A”–,,D” pont ban fog lalt in téz mény igény be vé te le az ápo lást vég zõ sze mély rend sze res köz re mû kö dé sét

szük sé ges sé te szi nem te szi szük sé ges sé.

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

P. H.

.....................................................................
in téz mény ve ze tõ
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7. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról

I. Az ápolt sze mély sze mé lyi ada tai

Neve: ..................................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................................
Any ja neve: .........................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Ápolt sze mély la kó he lye:....................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si he lye: .............................................................................................................................................................

II. A vizs gá lat ada tai

A hely szí ni vizs gá lat he lye: ................................................................................................................................................
idõ pont ja: ........................................, idõ tar ta ma: .............................................................................................
A hely szí ni vizs gá la tot vég zõ sze mély neve:......................................................................................................................
mun ka he lye: ................................................... , mun ka kö re: ...............................................................................

A szak ér tõi vizs gá lat meg ál la pí tá sa:
Az ápolt sze mély má sok sze mé lyes se gít sé ge nél kül ön ál ló an
a) ét kez ni:

 ké pes, in do ko lás: ..............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: ......................................................................................................................................

b) tisz tál kod ni:
 ké pes, in do ko lás: ..............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: .......................................................................................................................................

c) öl töz köd ni:
 ké pes, in do ko lás: ...............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: .......................................................................................................................................

d) il lem he lyet hasz nál ni:
 ké pes, in do ko lás: ...............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: .......................................................................................................................................

e) la ká son be lül – se géd esz köz igény be vé te lé vel vagy anél kül – köz le ked ni:
 ké pes, in do ko lás: ........................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: ..................................................................

A vizs gá la tot vég zõ meg jegy zé se: .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A szak ér tõi vé le mény hez fel hasz nált hi va ta los irat pon tos meg ne ve zé se: ........................................................................
kel te: ...................................................... meg ál la pí tá sa: .............................................................................................

III. Szak ér tõi vé le mény

A fent ne ve zett sze mély ese té ben a fo ko zott ápo lá si igény
 fenn áll, in do ko lás: ...................................................................................................................................................
 nem áll fenn, in do ko lás: ..........................................................................................................................................

A szak ér tõi vé le mény ér vé nyes sé gi ide je: 200.... év ........................... hó .... nap

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

.................................................
a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ jé nek alá írá sa, 

mun ka he lyé nek címe

P. H.

Meg jegy zés:
– A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada tot ki töl te ni.
– A II. pont ban fog lal ta kat a hely szí ni vizs gá la tot vég zõ sze mély tölti ki!
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8. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos állapot

fe lül vizs gá la tá ról

I. Ápolt sze mély sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: .........................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
La kó hely: ............................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

II. A fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó ada tok

A hely szí ni vizs gá lat he lye: ................................................................................................................................................
           idõ pont ja: .........................................................................................................................................

A szak ér tõi vizs gá lat meg ál la pí tá sa:
Az ápolt sze mély má sok sze mé lyes se gít sé ge nél kül ön ál ló an
a) ét kez ni:

 ké pes, in do ko lás: ...............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: .......................................................................................................................................

b) tisz tál kod ni:
 ké pes, in do ko lás: ...............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: .......................................................................................................................................

c) öl töz köd ni:
 ké pes, in do ko lás: ...............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: .......................................................................................................................................

d) il lem he lyet hasz nál ni:
 ké pes, in do ko lás: ...............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: ...................................

e) la ká son be lül – se géd esz köz igény be vé te lé vel vagy anél kül – köz le ked ni:
 ké pes, in do ko lás: ...............................................................................................................................................
 nem ké pes, in do ko lás: ........................................................................................................................................

A vizs gá la tot vég zõ meg jegy zé se: ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A szak ér tõi vé le mény hez fel hasz nált hi va ta los do ku men tum pon tos meg ne ve zé se ............ kel te ..................... meg ál -
la pí tá sa .................................................................................................

III. Szak ér tõi vé le mény

A fent ne ve zett sze mély ese té ben a fo ko zott ápo lá si igény
 fenn áll, in do ko lás: ..................................................................................................................................................
 nem áll fenn, in do ko lás: .........................................................................................................................................

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

................................................
a vizs gá la tot vég zõ szak ér tõ alá írá sa, 

mun ka he lyé nek címe

Meg jegy zés:
A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat kitölteni.
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9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem

a közgyógyellátás megállapítására

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): ...............................................................................................................................

II. A jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A köz gyógy el lá tás meg ál la pí tá sát az aláb bi ak ra te kin tet tel ké rem (A meg fe le lõ pon tot kér jük be ka ri káz ni!):

a) az aláb bi el lá tá sok va la me lyi ké ben ré sze sü lök:

(Kér jük X-szel je löl je be, hogy me lyik el lá tás ban ré sze sül.)

 egész ség ká ro so dás ra te kin tet tel nyúj tott rend sze res szo ci á lis segély

 ha di gon do zot ti pénz el lá tás

 nem ze ti gon do zot ti pénz el lá tás

 köz pon ti szo ci á lis se gély

 rok kant sá gi já ra dék

 I. vagy II. cso por tú rok kant sá gi vagy bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás

 ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék (vagy a ké rel me zõ re te kin tet tel fo lyó sít ják)

csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):

– a Nyug díj fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a

ha di gon do zot ti pénz el lá tás

nem ze ti gon do zot ti el lá tás

köz pon ti szo ci á lis se gély

rok kant sá gi já ra dék

rok kant sá gi/bal ese ti rok kant sá gi nyug díj

fo lyó sí tá sá ról

– a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék folyósításáról

Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a meg je lölt el lá tást fo lyó sí tó szerv neve és címe, az el lá tás fo -
lyó sí tá si szá ma:.................................................................................................................................................................

b) bent la ká sos gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény ben lakó, át me ne ti gon do zott, át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be
vett kis ko rú sze mély nek

csa to lás ra ke rült: az in téz mé nyi el he lye zést vagy ne ve lés be vé telt iga zo ló irat.

Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a gon do zás ba/ne ve lés be vé telt el ren de lõ gyám hi va tal
neve, címe:...............................................................................................................................................................

c) Jö ve del mi hely ze tem re és a ma gas gyógy szer költ sé gem re te kin tet tel

(Ez eset ben ki kell töl te ni a III. pont ban sze rep lõ csa lád ta gok ra vo nat ko zó ada to kat, va la mint a jö ve de lem nyi lat ko -
za tot.)
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III. A kö ze li hoz zá tar to zók ra és jö ve del mük re vo nat ko zó adatok

a) A ké rel me zõ csa lád já ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók ada tai

A ké rel me zõ csa lád já ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók szá ma: ......... fõ.

Kö ze li hoz zá tar to zó neve (szü le té si neve) Csa lá di kap cso lat meg ne ve zé se
Szü le té si he lye, év,

hó nap, nap
Meg jegy zés*

* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni, ha
– a 16–20 év kö zöt ti gyer mek nem jár ok ta tá si in téz mény be, de ön ál ló ke re set tel még nem ren del ke zik,
– élet kor tól füg get le nül a gyer mek tar tós be teg sé gé nek vagy fo gya té kos sá gá nak fennállását.

b) Jö ve de le mi ada tok

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ A csa lád ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si
jog vi szony ból szár ma zó

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me -
lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé -
keny ség bõl szár ma zó

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó
4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok
5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend -

sze res szo ci á lis el lá tá sok
6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek 

ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok
7. Egyéb jö ve de lem
8. Összes jö ve de lem

IV. Nyi lat ko za tok

a) A II/a. pont sze rin ti jo go sult ság ese tén nyi lat ko zom ar ról, hogy kró ni kus be teg ség re tekintettel
 ké rem
 nem ké rem

egyé ni gyógy szer ke ret meg ál la pí tá sát. (Kér jük X-el je löl je be a meg fe le lõ vá laszt.)
b) A köz gyógy el lá tá si iga zol vány át vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko zat:

 A köz gyógy el lá tás iga zol vány kéz be sí té sét pos tai úton: ........................................................... cím re kérem.
 A köz gyógy el lá tá si iga zol ványt ............ me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tár nál sze mé lye sen veszem át.

(Kér jük x-szel je löl je be a meg fe le lõ vá laszt.)
c) Ki je len tem, hogy

– élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.), 
– a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt ada tok va ló di sá gát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi adó ha tó ság
ille té kes igazgatósága útján – ellenõrizheti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz, to váb bá a
köz gyógy el lá tá si nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok nak a köz gyógy el lá tás in for má ci ós rendszerében történõ
felhasználásához.

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

………........................... ….................................................................……
ké rel me zõ alá írá sa ké rel me zõ há zas tár sá nak/élet tár sá nak alá írá sa
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

Jö ve del mi ada tok:

Ab ban az eset ben, ha a ké rel me zõ a köz gyógy el lá tást jö ve del mi hely ze té re és ma gas gyógy szer költ sé gé re te kin tet tel
kéri, a jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges az egy csa lád ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók jövedelmének vizsgálata.

Csa lád: egy la kás ban, vagy sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó bent la ká sos szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mény ben
együtt élõ, ott be je len tett la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ kö ze li hoz zá tar to zók kö zös sé ge.

Kö ze li hoz zá tar to zó nak szá mít:
– a há zas társ, az élet társ;
– a 18. élet évét be nem töl tött gyer mek vo nat ko zá sá ban a vér sze rin ti és az örök be fo ga dó szü lõ, il let ve a szü lõ há zas -

tár sa vagy élettársa;
– az a vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek, aki

= a húsz éves nél fi a ta labb, és ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, 
= a hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta -

nul má nyo kat foly tat, 
= a hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta -

nul má nyo kat foly tat, 
= kor ha tár ra való te kin tet nél kül tar tó san be teg, il let ve tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fo gya té kos.

A ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ra és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó iga zo lá so kat a ké re lem hez csatolni kell.
Lak cím: az a la kó- vagy tar tóz ko dá si hely, ahol az érin tett sze mély élet vi tel sze rû en la kik.
Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben jö ve de lem ként meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl

szár ma zó va gyo ni ér ték (be vé tel), füg get le nül at tól, hogy adó men tes nek vagy adó kö te les nek mi nõ sül, ide ért ve a bár -
mely or szág jog sza bá lya alap ján fo lyó sí tott nyug dí jat.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni, ezért a ké re lem ben a sze mé lyi jö ve de lem adó val, a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék kal, ma gán nyug díj-pénz tá ri tag díj jal és a mun ka vál la lói já ru lék kal csök ken tett nettó jövedelmi
adatokat kell feltüntetni.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett
ne ve lé si díj és kü lön el lát mány, az anya sá gi tá mo ga tás, a ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint – a sze mé lyes gon dos ko -
dá sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí té si díj meg ál la pí tá sa ki vé te lé vel – a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le -
ke dé si ked vez mé nyei, a va kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás, to váb bá a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön -
kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott juttatás.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re tekintettel azt folyósítják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ három hó nap,
– nem rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ti zen két hónap
alatt ka pott összeg egy havi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.

Jö ve de lem tí pu sai:
1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -

kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, fegy ve res erõk,
rend vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta -
tott mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést
igény lõ – te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del met, a gaz -
da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át -
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me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, po li ti kai re ha bi li tá ci ós el lá tá sok,
há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re -
sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér té -
kû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il let -
ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a ké re lem hez mel lé kel ni szükséges.

10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Háziorvosi igazolás

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

A há zi o ro vo si iga zo lás ki adá sá ra

 köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa

 egyé ni gyógy szer ke ret fe lül vizs gá la ta

cél já ból ke rül sor. (A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni.)

II. A tár sa da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott, tar tó san al kal ma zott gyó gyí tó el lá tá si szük ség let re vo nat ko zó ada tok

1. Havi rend sze res ség gel ren delt gyógy sze rek:

A be teg ség 
BNO kód ja

ATC kód
Ha tó anyag 

meg ne ve zé se
A ha tó anyag napi

mennyi sé ge
Napi ada go lás

Szak or vos 
pe csét szá ma*

Meg jegy zés

* Ezt a ro va tot ak kor kell ki töl te ni ha a ja vas la tot a szak or vos tet te.

A táb lá zat ban va la mennyi, a ké rel me zõ ál tal sze dett, tb. tá mo ga tás ba be fo ga dott gyógy szer ha tó anya gát fel kell
tüntetni.

A „Meg jegy zés” ro vat ban kell je lez ni:

– ha a ha tó anyag nak meg fe le lõ ké szít mény ren de lé se in di ká ci ó hoz kö tött ki emelt tá mo ga tás sal történik, vagy

– a ha tó anyag va la mely for má já val vagy bár mely össze te võ vel szem ben eset leg fenn ál ló ér zé keny sé get.
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2. Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és or vo si re ha bi li tá ció cél já ból ha von ta rend sze re sen ren delt gyógyító el lá tá sok:

A be teg ség BNO kód ja

Szük sé ges esz köz, il let ve ke ze lés

Szak or vos pe csét szá ma*
ISO kód for má ja, meg ne ve zé se

ren de lé sé nek, ill. al kal ma -
zá sá nak gya ko ri sá ga (havi

mennyisége)

* Ezt a ro va tot ak kor kell ki töl te ni, ha a ja vas la tot a szak or vos tet te.

Fi gye lem! Ha a köz gyógy el lá tás irán ti ké rel met az Szt. 50.  § (1) be kez dé se sze rint nyújt ják be (ala nyi jogú köz gyógy el -
lá tás), a 2. pont ban fog lal ta kat nem kell ki töl te ni.

III. Há zi or vos ra (in téz mé nyi or vos ra) vo nat ko zó ada tok, a há zi or vos nyi lat ko za ta

A há zi or vos neve: ...............................................................................................................................................................

Sze mély-spe ci fi kus or vo si bé lyeg zõ jé nek száma: ..............................................................................................................

Ága za ti azo no sí tó:...............................................................................................................................................................

ÁNTSZ en ge dély szá ma: ....................................................................................................................................................

Ren de lõ/mun ka hely neve, címe ..........................................................................................................................................

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

Te le fon szá ma: .....................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy az iga zo lás ban fel tün te tett gyó gyí tó el lá tás ra vo nat ko zó szük ség let ki zá ró lag a köz gyógy el lá tást
igény lõ sze mély or vo si do ku men tá ci ó já ban iga zolt ke ze lé se alap ján ke rült meg ál la pí tás ra.

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

P. H.

……..................…

há zi or vos alá írá sa

2006/33. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2777



11. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági megkeresés

......... Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

1. Ne ve zett a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sát az

 Szt. 50.  § (1) be kez dé sé ben

 Szt. 50.  § (2), il let ve (3) be kez dé sé ben

fog lalt jo go sult sá gi fel té te lek fenn ál lá sá ra hi vat ko zás sal kér te. (A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni.)

2. Ne ve zett a gyógy szer ke re te fe lül vizs gá la tát kér te

(Az 1. és 2. pont kö zül a meg fe le lõ be ka ri ká zan dó.)

II. A szak ha tó sá gi meg ke re sést be nyúj tó jegy zõ ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

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

Címe:...................................................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: ....................................................................................................................................................................

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

P. H.

…...........……

a jegy zõ alá írá sa

Fi gye lem! A szak ha tó sá gi meg ke re sé sé hez zárt bo rí ték ban csa tol ni kell a há zi or vo si igazolást.
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12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági állásfoglalás
a rendszeres gyógyító ellátás költségérõl

A köz gyógy el lá tást ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ..................................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ...................................................................................................................................................................
Any ja neve: ........................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
La kó hely: ...........................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 50/A.  § (6)–(7) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog kör ben el jár va, szak ha tó ság ként fent nevezett sze mély

 köz gyógy el lá tás irán ti ké rel mé nek el bí rá lá sá hoz
 gyógy szer költ sé gé nek fe lül vizs gá la tá hoz

be nyúj tott há zi or vo si iga zo lás figye lembe véte lével a rend sze res gyó gyí tó el lá tá sok költ sé gét az aláb bi ak sze rint
állapítom meg:

Meg ne ve zés Havi té rí té si díj (Ft)

Összes gyó gyí tó el lá tás [Szt. 49.  § (2) bek. a)–c) pont]

Gyógy szer [Szt. 49.  § (2) bek. a) pont]

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

P. H.

..................................
alá írás

13. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

A közgyógyellátási igazolvány tartalmi elemei

A köz gyógy el lá tá si iga zol vány:

Chip és mág nes csík nél kü li, az ISO 7810 szab vány nak meg fe le lõ, ID–1 mé re tû, me le gen la mi nált mû anyag kár tya

Az iga zol vány elsõ ol da lán a kö vet ke zõk sze re pel nek:

KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY (nyom ta tott nagy be tûk kel)
A ki ál lí tott iga zol vány egye di ada tai:

A köz gyógy el lá tá si iga zol vány szá ma (KGYSZ)
A jo go sult neve
Szü le té si idõ
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jel
A jo go sult ság kez de té nek idõ pont ja
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A jo go sult ság le jár tá nak idõ pont ja
Az iga zol vány má sik ol da lán a kö vet ke zõk sze re pel nek:
A Köz gyógy el lá tás ra jo go sult sze mély té rí tés men te sen jo go sult a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba befogadott
a) já ró be teg el lá tás ke re té ben ren del he tõ gyógy sze rek re, 
b) egyes gyó gyá sza ti se géd esz kö zök re, 
c) az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból igény be ve he tõ gyó gyá sza ti ellátásokra.

Az a) pont ban fog lalt eset ben a jo go sult gyógy szer ke re te össze gé ig, a b)–c) pont ban fog lalt eset ben pe dig a köz fi nan -
szí ro zás alap já ul el fo ga dott ár ere jé ig ve he tõ té rí tés men te sen igénybe a gyógyító ellátás.

A kár tya sor szá ma

A jo go sult alá írá sa
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a Kormány
64/2006. (III. 27.) Korm.

rendelete

az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról 
és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról  szóló

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
55.  § (1) be kez dé sé nek a) 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.  §

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 (a továb biak ban: R.) 11/E.  §-a a
kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak együt te sen al -
kal ma zan dók a 2001/95/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 5. cikk (3) be kez dé sé vel össz hang ban a gyár tók
és a for gal ma zók ál tal a fo gyasz tók ra néz ve ve szé lyes ter -
mé kek rõl a tag ál la mok ille té kes ha tó sá gai felé tett ér te sí -
tés re vo nat ko zó irány mu ta tá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2004. de cem ber 14-i 2004/905/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal
an nak 2. cik ke, va la mint Mel lék le té nek 1.3. pont ja ki vé te -
lé vel.”

2.  §

Az R. 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § az aláb bi új (4) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/95/EK irány -
el ve (2001. de cem ber 3.) az ál ta lá nos ter mék biz ton ság ról,

a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vénnyel
együtt;

b) a Ta nács 87/357/EGK irány el ve (1987. jú ni us 25.) a
más nak lát szó, és ez ál tal a fo gyasz tók egész sé gét vagy
biz ton sá gát ve szé lyez te tõ ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi 
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 339/93/EGK ren de le te (1993. feb ru ár 8.) a
har ma dik or szá gok ból be ho zott ter mé kek ter mék biz ton sá -
gi sza bá lyok nak való meg fe le lõ sé ge el len õr zé sé rõl;

b) a Bi zott ság 2004/905/EK ha tá ro za ta (2004. de cem -
ber 14.) a 2001/95/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv 5. cikk (3) be kez dé sé vel össz hang ban a gyár tók és a
for gal ma zók ál tal a fo gyasz tók ra néz ve ve szé lyes ter mé -
kek rõl a tag ál la mok ille té kes ha tó sá gai felé tett ér te sí tés re
vo nat ko zó irány mu ta tá sok meg ál la pí tá sá ról.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik na pon
lép ha tály ba.

4.  §

Ez a ren de let a 2001/95/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 5. cikk (3) be kez dé sé vel össz hang ban a gyár -
tók és a for gal ma zók ál tal a fo gyasz tók ra néz ve ve szé lyes
ter mé kek rõl a tag ál la mok ille té kes ha tó sá gai felé tett ér te -
sí tés re vo nat ko zó irány mu ta tá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2004. de cem ber 14-i bi zott sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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



A Kormány
65/2006. (III. 27.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új
szolgáltatók befogadásának szabályairól  szóló

50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Az egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb bá
egyes egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 
2001. évi XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
13.  §-ának (3) be kez dé sé ben és a kö te le zõ egész ség biz to -
sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok
szak mai fel té te le i rõl, el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta -
tók be fo ga dá sá nak sza bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 3.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) Az egész ség ügyi mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) a Tv. 3.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a szak mai
pri o ri tá so kat – a stra té gi ai cél ki tû zé sek re és a ren del ke zés -
re álló pénz ügyi for rá sok ra fi gye lem mel – min den év feb -
ru ár 28-áig meg ha tá roz za és az Egész ség ügyi Köz löny ben
köz zé te szi.

(2) Az OEP az (1) be kez dés sze rin ti pri o ri tá sok figye -
lembe véte lével el ké szí tett pá lyá za ti ki írás ter ve ze tet a mi -
nisz ter hez fel ter jesz ti.

(3) A mi nisz ter – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – 
az OEP ré szé re en ge dé lyez he ti a szak el lá tás több let ka pa -
ci tá sá nak be fo ga dá sá ra a pá lyá zat ki írá sát, leg alább 50 na -
pos és leg fel jebb 60 na pos pá lyá za ti ha tár idõ vel.

(4) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za
a) a meg pá lyáz ha tó szak mai pri o ri tás(oka)t és a Tv.

3.  §-ának (5) be kez dé sé re fi gye lem mel a pá lyáz ha tó for -
rás(ok) mér té két,

b) a (3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét,

c) a be fo ga dás ter ve zett idõ pont ját és a ha tá ro zott idõ re
tör té nõ be fo ga dás ese tén an nak vár ha tó idõ tar ta mát,

d) a be fo ga dás és fi nan szí ro zás szak mai fel té te le it,
e) a pá lyá zat tal érin tett szol gál ta tói kör és föld raj zi te -

rü let meg ha tá ro zá sát,
f) a ki zá rás szem pont ja it,
g) be fo ga dás ese tén a szol gál ta tó kö te le zett sé ge it, jo -

go sult sá gát.”

2.  §

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

„(1) Több let ka pa ci tás be fo ga dá sá ra pá lyá za tot a fenn -
tar tó – fenn tar tó hi á nyá ban a tu laj do nos – ak kor nyújt hat
be, ha az a Tv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban,
va la mint a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek nek meg fe -
lel.

(2) A pá lyá zat két pél dá nyát az OEP-nek a szol gál ta tás
tel je sí té si he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vé hez
(a továb biak ban: MEP), har ma dik pél dá nyát – ide nem ért -
ve az or szá gos el lá tá si te rü let tel mû kö dõ egész ség ügyi
szol gál ta tó pá lyá za tát – a te rü le ti leg ille té kes Re gi o ná lis
Egész ség ügyi Ta nács hoz (a továb biak ban: RET) kell be -
nyúj ta ni a pá lyá za ti ki írás sze rin ti ha tár idõ ig.”

3.  §

A Kr. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:

„4/A.  § (1) A RET a 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti pá lyá za -
tot vé le mé nye zi, és az azo nos szak mai fel adat ra be ér ke zett 
több pá lyá zat ese tén – a Tv. 3.  §-ának (6) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint – a be fo ga dás ra vo nat ko zó an rang sort ál -
la pít meg.

(2) A RET az (1) be kez dés sze rin ti vé le mé nyét – ide ért -
ve a rang sort és an nak in do ko lá sát is – a pá lyá zat be nyúj tá -
si ha tár ide jé nek le tel tét kö ve tõ 20 na pon be lül az OEP-nek 
meg kül di.”

4.  §

(1) A Kr. 6.  §-ának c) pont ja a kö vet ke zõ cc) al pont tal
egé szül ki:

[A Bi zott ság

c) figye lembe ve szi]

„cc) a RET-ek 4/A.  § sze rin ti vé le mé nyét, il let ve rang -
so ro lá sát,”

(2) A Kr. 6.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A Bi zott ság]

„e) a 4.  § (7) be kez dé se sze rin ti ha tár idõt kö ve tõ 20 na -
pon be lül ja vas la tot tesz a be fo ga dás ra ja va solt ka pa ci tás,
il let ve szol gál ta tás, il let ve tel je sít mény mér té ké re, va la -
mint a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já ra
és idõ tar ta má ra.”
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5.  §

(1) A Kr. 9.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Tv. 3.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ese tek ben
(a továb biak ban: tá mo ga tás), ha több let ka pa ci tás be fo ga -
dá si igény me rül fel, az elõ ze tes be fo ga dás ra a ké rel met a
tá mo ga tás ra ki írt pá lyá zat ha tár ide jé nek le tel te elõtt leg -
alább 75 nap pal kell be nyúj ta ni a MEP-hez és a RET-hez.
A be fo ga dá si ké re lem be nyúj tá sá ra a 4.  § (1) és (3) be kez -
dé sé ben fog lal tak az irány adók az zal, hogy a 4.  § (1) be -
kez dé sé ben elõ írt pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak nak való
meg fe le lés a be fo ga dá si ké re lem be nyúj tá sá nak nem fel té -
te le.

(2) A RET az (1) be kez dés sze rin ti be fo ga dá si ké rel met
vé le mé nye zi, és az azo nos szak mai fel adat ra be ér ke zett
több ké re lem ese tén a be fo ga dá sok ra vo nat ko zó an rang -
sort ál la pít meg, va la mint a be fo ga dás ra ja va solt egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok fenn tart ha tó fi nan szí ro zá sá ra a meg -
va ló sí tás tel jes idõ sza ká ra és az azt kö ve tõ két évre vo nat -
ko zó an pénz ügyi ha tás vizs gá la tot ké szít a Ma gyar or szág
Kon ver gen cia Prog ram já ban fog lal tak figye lembe véte -
lével. A pénz ügyi ha tás vizs gá lat – a Tv. 3.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján – a ja va solt be fo ga dás sal
össze füg gõ fel té te lek meg ha tá ro zá sát, to váb bá a be fo ga -
dás sal össze füg gõ, fel sza ba du ló ka pa ci tás ra vo nat ko zó ja -
vas la tot is tar tal maz za. A RET a rang sort és a pénz ügyi ha -
tás vizs gá la tot a be fo ga dá si ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ
30 na pon be lül az OEP-nek meg kül di.

(3) Az OEP az 5.  § sze rin ti Bi zott sá got a RET vé le mé -
nyé nek be ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul össze hív ja, a
7.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével.

(4) A be fo ga dá si ké re lem Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé -
sé nek szem pont ja i ra a 6.  § a) és c)–e) pont ja i ban fog lal tak
az irány adók.”

(2) A Kr. 9.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A mi nisz ter az OEP ál ta li fel ter jesz tés meg ér ke zé -
sét kö ve tõ 10 na pon be lül meg kül di a be fo ga dás ra vo nat -
ko zó ja vas la tát a pénz ügy mi nisz ter nek, és csa tol ja az
OEP, il let ve a RET ál tal a fenn tart ha tó fi nan szí ro zás ra vo -
nat ko zó an ké szí tett pénz ügyi ha tás vizs gá la tot.”

(3) A Kr. 9.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Az OEP a be fo ga dás ké rõt ha la dék ta la nul ér te sí ti a
dön tés rõl, és a be fo ga dás sal össze füg gés ben meg ál la pí tott
fel té te lek rõl.”

(4) A Kr. 9.  §-a a kö vet ke zõ (13)–(14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) Amennyi ben a be fo ga dás sal össze füg gés ben
meg ál la pí tott fel té te lek nem tel je sül nek, az elõ ze tes be fo -
ga dás ér vé nyét vesz ti, ki vé ve, ha a be fo ga dás fel té te lei
más mó don is tel je sít he tõk.

(14) Az OEP az elõ ze tes be fo ga dá sok ról éven kén ti bon -
tás ban nyil ván tar tást ve zet, me lyet min den év feb ru ár
28-áig a mi nisz ter az Egész ség ügyi Köz löny ben köz zé -
tesz.”

6.  §

A Kr. 13.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A 2.  § bc), bd), be) és bf) al pont ja sze rin ti ka -

pa ci tás le kö tés-mó do sí tás ese tén a ké rel met a fenn tar tó/tu -
laj do nos az OEP-nek a szol gál ta tás tel je sí té si he lye sze rint
ille té kes te rü le ti szer vé hez nyújt ja be, amely gon dos ko dik
a szol gál ta tó te lep he lye, il let ve szék he lye sze rint ille té kes
ÁNTSZ me gyei in té ze té nek a szak mai terv re vo nat ko zó
vé le mé nye be szer zé sé rõl.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell a 12.  § (2) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban fel so rol ta kat, és a 2.  § be) pont ja sze rin ti
ka pa ci tás le kö tés-mó do sí tás ese tén a Tv. 4.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít vány má so la tát.

(3) A 2.  § bd) al pont ja sze rin ti ka pa ci tás le kö tés-mó do sí -
tást szak ma po li ti kai ér dek bõl a RET is kez de mé nyez het a
fenn tar tó nál/tu laj do nos nál.”

7.  §

A Kr. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § (1) Az OEP – a Tv. 4/A.  §-ában fog lal tak alap -
ján – a ka pa ci tás le kö tés meg szû né sé vel kap cso la to san elõ -
ze tesen ki ké ri a me gyei, il let ve az or szá gos tisz ti fõ or vos
vé le mé nyét.

(2) A szer zõ dés kö tés lét re jöt tét aka dá lyo zó ala pos in -
dok nak mi nõ sül kü lö nö sen az, ha

a) a szer zõ dés kö tés hez szük sé ges be ru há zás a fenn tar -
tón/tu laj do no son kí vül álló ok  miatt nem ké szült el ha tár -
idõ re, il let ve

b) a mû kö dés meg kez dé sé hez szük sé ges fel té te le ket a
fenn tar tó/tu laj do nos vá rat lan hely zet  miatt nem tud ta tel je -
sí te ni.”

8.  §

A Kr. 17/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17/A.  § (1) A 8.  § (3) be kez dés sze rin ti köz le mény

meg je le né se elõtt le já ró fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg -
hosszab bí tá sá ra a (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak alap ján
ak kor ke rül het sor, ha a fi nan szí ro zott szak el lá tás ra az
OEP a 3.  § alap ján új ból ki írt pá lyá za tot és arra a fenn tar tó
– fenn tar tó hi á nyá ban a tu laj do nos – a pá lyá za tát ha tár idõn 
be lül be nyúj tot ta.
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(2) Az OEP az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá zók ról, va la -
mint a ko ráb ban be fo ga dott és fi nan szí ro zott több let ka pa -
ci tá suk mér té ké rõl ké szí tett ki mu ta tást a mi nisz ter hez fel -
ter jesz ti min den év no vem ber 14-éig.

(3) A mi nisz ter egyet ér té se ese tén a ki mu ta tást – a be fo -
ga dás meg hossza bí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tá val együtt –
ha la dék ta la nul a pénz ügy mi nisz ter hez to váb bít ja.

(4) A pénz ügy mi nisz ter a (3) be kez dés sze rin ti ki mu ta -
tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ér te sí ti a mi -
nisz tert a be fo ga dás meg hosszab bí tá sá val tör té nõ egyet ér -
té sé rõl, il let ve an nak el uta sí tá sá ról és az el uta sí tás in do ká -
ról.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal tak alap ján a MEP, il let ve a 
VTI a le já ró fi nan szí ro zá si szer zõ dé se ket az (1) be kez dés -
ben em lí tett köz le mény meg je le né sé tõl szá mí tott má so dik
hó nap utol só nap já ig meg hosszab bít ja.”

9.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr.
2.  §-ának d) pont ja, 6.  §-ának a) pont já ból „és a nép egész -
ség ügyi cél ki tû zé sek alap ján ki emelt fel ada tok” szö veg -
rész, 10.  §-ának (1) be kez dé se, 15.  §-ának (2) és
(4)–(6) be kez dé se, 16/A.  §-a, 17.  §-ának (2) be kez dé se, az
1. szá mú mel lék let II. pont já nak 2. pont ja és a 2. szá mú
mel lék let I. pont já nak 3. pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr.
2.  §-ának c) pont já ban a „költ ség ha té ko nyabb” szö veg rész 
he lyé be a „költ ség ha té kony” szö veg rész, 4.  §-a (3) be kez -
dé sé nek f) pont já ban „a gyógy in té zet szak mai ter vét” szö -
veg rész he lyé be „nyi lat ko za tot ar ról, hogy a gyógy in té zet
szak mai ter ve össz hang ban van a több let ka pa ci tás be fo ga -
dá sá ra be nyúj tott pá lyá zat ban fog lal tak kal”, a (7) be kez -
dé sé ben az „OEP de cem ber 31-éig” szö veg rész he lyé be az 
„OEP a RET vé le mé nyé nek be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül” szö veg rész, 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben az
„Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be az „Egész ség ügyi Mi nisz té ri um” szö -

veg rész, (3) be kez dé sé ben „az egész ség ügyi, szo ci á lis és
csa lád ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg -
rész he lyé be „a mi nisz ter” szö veg rész, és az „egy évre”
szö veg rész he lyé be a „vissza vo ná sig” szö veg rész,
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „pá lyá zat ál tal érin tett el lá tá -
si te rü le ten – kü lön jog sza bály sze rint –” szö veg rész he -
lyé be „pá lyá zat ál tal érin tett el lá tá si te rü le ten mû kö dõ
RET-ek 1-1 kép vi se lõ je és – a kü lön jog sza bály sze rint –”
szö veg rész és a (4) be kez dé sé ben a „ja nu ár 31-ig” szö veg -
rész a „11.  § (3) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a
„11.  § (3)–(4) be kez dé sé ben” he lyé be „és a RET ál tal
meg ál la pí tott rang sort a Bi zott ság utol só ülé sét kö ve tõ
15 na pon be lül” szö veg rész, 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„feb ru ár 15-éig” szö veg rész he lyé be „az OEP ál ta li fel ter -
jesz tés meg ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül” szö veg rész,
és a (2) be kez dé sé ben a „feb ru ár 28-áig” szö veg rész he lyé -
be „az (1) be kez dés sze rin ti ja vas lat be ér ke zé sét kö ve tõ
15 na pon be lül” szö veg rész, 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben a
„pá lyá za to kat” szö veg rész he lyé be a „be fo ga dá si ké rel me -
ket” szö veg rész, és a „már ci us 15-ig” szö veg rész he lyé be
„a Bi zott ság elsõ ülé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül” szö -
veg rész, (7) be kez dé sé ben az „áp ri lis 10-ig” szö veg rész
he lyé be „a (6) be kez dés sze rin ti ja vas lat be ér ke zé sét kö ve -
tõ 15 na pon be lül” szö veg rész, 10.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben „Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben” szö veg rész he lyé be 
„A Tv. 3.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti eset ben ak kor, ha a
meg fe le lõ el lá tás biz to sí tá sa a meg lé võ ka pa ci tá sok kal
vagy struk tú ra mó do sí tás sal, vagy át me ne ti – a be uta lást és
elõ jegy zést érin tõ – ren del ke zés sel nem old ha tó meg,”
szö veg rész, 13.  §-a (2) be kez dé sé ben az „a)–c) pont já ban” 
szö veg rész he lyé be az „a)–b) pont já ban” szö veg rész,
14.  §-ának (2) be kez dé sé ben szö veg rész, 17.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „(2) be kez dé sé nek d) pont ja” he lyé be a 
„(3) be kez dé sé nek a) pont ja” szö veg rész lép.

(4) Több let ka pa ci tás be fo ga dá sá ra 2005. ok tó ber 31-éig 
be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa a Kr.-nek e pá lyá za tok be -
nyúj tá sa kor ha tály ban lévõ ren del ke zé se alap ján tör té nik.

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

66/2006. (III. 27.) Korm.

rendelete

a 2005–2007 közötti idõszakban az üvegházhatású

gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére

vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti

Kiosztási Lista kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási

egységek kiosztásának részletes szabályairól

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-
reskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiak-
ban: Üht.) 20. §-a (5) bekezdésének a) és c) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren-
deli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A 2005. január 1. és 2007. december 31. közötti idõ-
szakra (a továbbiakban: elsõ kereskedési idõszak) vonat-
kozó Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosztási
Terv) e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az elsõ keres-
kedési idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Listát
(a továbbiakban: Kiosztási Lista) e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

(2) E rendelet szabályait a Kiosztási Tervben meghatá-
rozott új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek ki-
osztására, valamint a létesítmények bezárása vonatkozásá-
ban kell alkalmazni.

(3) A rendelet alkalmazásában:
a) a létesítmény bezárása:
aa) a létesítményben folytatott tevékenység megszûn-

tetése,
ab) a létesítmény kapacitásának az Üht. 1. mellékleté-

ben meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges
jelleggel, vagy

ac) a létesítményben folytatott tevékenység hat hóna-
pot meghaladó szüneteltetése (beleértve a karbantartást
is), anélkül hogy azt az üzemeltetõ az aa) pont szerint meg
kívánná szûntetni vagy a létesítmény kapacitását végleges
jelleggel az ab) pont szerinti küszöbérték alá kívánná
csökkenteni. Nem minõsül bezárásnak a létesítményben
folytatott tevékenység hat hónapot meghaladó szünetelte-
tése, amennyiben azt a tevékenység idõszakos jellege in-
dokolja (így különösen a mezõgazdasági termékek feldol-
gozása);

b) új belépõ tartalék: a kibocsátási egységeknek a Ki-
osztási Terv 13. pontjában meghatározott tartaléka;

c) környezetvédelmi hatóság: az Országos Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség.

(4) A rendeletben használt egyéb fogalmak tekintetében
az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának

engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl
szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet és az Üht. meg-
határozásai irányadóak.

Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztása

2. §

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtá-
sának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. §-ában foglalt, az új
belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek kiosztására
vonatkozó szabályokat az elsõ kereskedési idõszakban az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az új belépõ tartalék 2006. évi keretének kiosztására
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) 2006. október 31-ig felhívást tesz közzé a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjá-
ban, illetve honlapján. A 2007. évi keret kiosztására a mi-
niszter a felhívást 2007. október 31-ig teszi közzé.

(3) Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztását az alábbi csoportok bármelyikébe tartozó, jog-
erõs kibocsátási engedéllyel rendelkezõ azon létesítmény
üzemeltetõje kérelmezheti, amely

a) tevékenységét 2005. január 1. után kezdi meg és nem
szerepel a Kiosztási Listában;

b) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen beépített kapacitását a Kiosztási Terv 13.1.1.
pontja szerint bõvíti;

c) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen a fenti b) pont alá nem tartozó, külön jogszabály
szerinti kötelezõ olyan beruházást valósít meg, amely
szén-dioxid kibocsátását a legutolsó hitelesített éves kibo-
csátáshoz képest legalább 10%-kal növeli;

d) az 1. § (3) bekezdés ac) pontja szerint szüneteltetett
tevékenységét 2005. január 1-jét követõen ismételten
megkezdi.

(4) Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztására való jogosultságot megalapozó, a Vhr. 10. §
(1) bekezdésében megjelölt esemény az üzembe helyezés
napja.

(5) A (3) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott
esetekben kibocsátási egységek kiosztását csak az ott meg-
jelölt eseményekhez kapcsolódó kibocsátások tekinteté-
ben lehet kérelmezni.

(6) Amennyiben az új belépõ tartalék éves mennyisége
nem elegendõ az üzemeltetõk kérelmének maradéktalan
teljesítésére, a miniszter a Kiosztási Terv 13.1.2. pontja
szerint az egyes üzemeltetõk részére kiosztatható kibocsá-
tási egységek mennyiségét arányosan csökkenti.
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Bezáró létesítmények

3. §

(1) A létesítmény üzemeltetõje köteles a létesítmény be-
zárását tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatóság
számára bejelenteni a bezárást megalapozó esemény nap-
jának megjelölésével (bezárás napja). A környezetvédelmi
hatóság a bezárás tényérõl haladéktalanul értesíti a minisz-
tert.

(2) Az 1. § (3) bekezdés aa) és ab) pontjában meghatá-
rozott esetekben a környezetvédelmi hatóság a kibocsátási
engedélyt az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján
visszavonja. A bezárásra tekintet nélkül a bezárás napjáig
fennálló nyomon követési, jelentéstételi és a kibocsátási
egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét az üze-
meltetõnek a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie
kell.

(3) Amennyiben az üzemeltetõ a bezárás bejelentésére
irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, a környezetvé-
delmi hatóság az üzemeltetõt határozatban – e kötelezett-
sége teljesítéséig – bírság megfizetésére kötelezi. A bírság
napi tétele az elsõ kereskedési idõszak alatt az üzemeltetõ
részére, a létesítmény vonatkozásban kiosztott minden
egyes kibocsátási egység után ötszáz forint.

(4) Az üzemeltetõ az (5) bekezdés esetét kivéve nem jo-
gosult kibocsátási egységekre a bezárás napját követõ év
január 1-jétõl az elsõ kereskedési idõszak végéig. A ki nem
osztott kibocsátási egységek az új belépõ tartalékba kerül-
nek.

(5) A bezárt létesítmény üzemeltetõje legkésõbb az
(1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejûleg kezdemé-
nyezheti a miniszternél, hogy a részére a bezárás miatt ki
nem osztott kibocsátási egységek teljes mennyisége az
elsõ kereskedési idõszak során általa üzembe helyezett, az
Üht. 1. melléklete szerinti tevékenységet folytató új vagy
rekonstruált meglévõ létesítmény kibocsátásai kapcsán az
üzemeltetõ számláján kerüljön jóváírásra (kibocsátási
egységek megtartása).

(6) Nem jogosult a kibocsátási egységek megtartására
az üzemeltetõ, ha annak jogellenes tevékenysége eredmé-
nyezte a létesítmény bezárását.

(7) A miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszter-
rel egyetértésben – a kibocsátási egységek megtartását ha-
tározatban akkor hagyja jóvá, ha az új létesítmény üzembe
helyezésére a bezárás napját követõ hat hónapon belül sor
kerül. E határidõ az üzemeltetõ kérelmére, indokolt eset-
ben, egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. A
villamos energia termelõi engedélyköteles tevékenységek
kapcsán a kibocsátási egységek megtartásáról a miniszter
a Magyar Energia Hivatal szakvéleményére figyelemmel
határoz.

(8) A kibocsátási egységek megtartása esetén az üze-
meltetõ a (5) bekezdés szerinti új létesítmény kapcsán nem

jogosult az új belépõ tartalékban szereplõ kibocsátási egy-
ségekre.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatály-
ba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedé-
lyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. §-a az alábbi (6) be-
kezdéssel egészül ki:

„(6) Nem alkalmazható az 5. § (2) bekezdésében megje-
lölt jogkövetkezmény, amennyiben az üzemeltetõ a 4. §
(1) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettségének a
2005. évi kibocsátások tekintetében határidõre nem tesz
eleget. Ez a rendelkezés nem érinti az üzemeltetõnek a ki-
bocsátási egységek határidõre történõ visszaadására fenn-
álló, külön jogszabályban meghatározott kötelezettségét.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az üveg-
házhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl
szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabá-
lyairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. mel-
léklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„1. melléklet
a 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek

kiosztása iránti kérelem tartalmi elemei

és a csatolandó dokumentumok köre

I. A kérelem tartalma

I.1. A kérelmezõ üzemeltetõ azonosító adatai (név,
székhely, levelezési cím, cégjegyzék szám, adóazonosító
jel, telefonszám, faxszám, email cím, a cég jegyzésére jo-
gosult képviselõ neve és beosztása);

I.2. a kiosztási kérelem által érintett létesítmény azono-
sító adatai [létesítmény neve, levelezési címe, a környezet-
használati engedély száma (ha van), a kibocsátási enge-
dély száma];

I.3. a létesítmény termelési szintjét jellemzõ adatok
(így például a közbensõ és a végsõ termék mennyiségi ada-
tai, a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok
mennyiségi adatai);

I.4. a létesítmény berendezéseinek technológiai jellem-
zõi (így különösen a kapacitás és az alkalmazott technoló-
gia jellemzõi);

I.5. az elsõ kereskedési idõszakra tervezett termelési
szint;

I.6. az elsõ kereskedési idõszak alatt felhasználni terve-
zett anyagok és tüzelõanyagok, továbbá ezeknek a
szén-dioxid kibocsátást befolyásoló jellemzõi.
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II. A kérelemhez csatolandó dokumentumok

II.1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
II.2. az egységes környezethasználati engedély máso-

lata (ha van), a kibocsátási engedély másolata;
II.3. az I.3. pont szerinti termelési szintek, valamint a

termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok
mennyiségét igazoló dokumentumok, elsõsorban termék
eladási és tüzelõanyag beszerzési szerzõdések;

II.4. a létesítmény berendezéseinek az I.4. pont szerinti
technológiai jellemzõit igazoló dokumentumok, elsõsor-
ban a létesítmény berendezéseinek gyártója által kiadott
mûszaki dokumentumok és a létesítmény mûszaki tervei;

II.5. a felhasználni kívánt anyagok szén-dioxid kibo-
csátását befolyásoló jellemzõit igazoló dokumentumok,
elsõsorban független laboratóriumi mérések, valamint a
szállító által végzett mérések.”

(4) E rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátá-
si egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításá-
ról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv 11. cikke (1) és (3)–(4) bekezdé-
seinek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

A 2005–2007. évi idõszakra vonatkozó

Nemzeti Kiosztási Terv

1. Bevezetés

A jelen melléklet Magyarország Nemzeti Kiosztási Ter-
vét (a továbbiakban: Kiosztási Terv) tartalmazza, amely az
Európai Unió kibocsátási egységkereskedelmi rendszeré-
ben (a továbbiakban: ETS) részt vevõ létesítmények szá-
mára térítésmentesen kiosztásra kerülõ, illetve ellenérték
fejében kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét, va-
lamint a teljes mennyiség létesítmények közötti szétosztá-
sának szabályait határozza meg a 2005–2007 idõszakra
nézve az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továb-
biakban: Üht.) 2. mellékletének és a Kiosztási Terv elké-
szítésére vonatkozó bizottsági közleménynek1 megfele-
lõen.

1 Communication from the Commission on guidance to assist Member
States in the implementation of the criteria listed in Annex III to Directive
2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance
trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC,
and on the circumstances under which force majeure is demonstrated;
Brussels, 7.1.2004, COM(2003)830 final.

2. A kibocsátási egységkereskedelemi rendszerben
részt vevõ ágazatokra jutó kibocsátási egységek mennyisé-
gének meghatározása

A kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyiségé-
nek meghatározása három lépcsõben történt.

Elsõ lépésben a nemzeti szintû kibocsátások alakulása
került felmérésre 2004-ben abból a célból, hogy megálla-
pítható legyen, hogy Magyarország várhatóan képes-e tel-
jesíteni addicionális intézkedések nélkül a Kiotói Jegyzõ-
könyv kapcsán tett vállalását.

A második lépésben elkészített ágazati kibocsátási elõ-
rejelzések szükséglet alapú módon mutatták be, hogy az
ETS által érintett ágazatok elõrejelzett tevékenységi szint-
je várhatóan mekkora kibocsátási szintet eredményez. Ez
alapján került elõzetesen meghatározásra a kiosztásra ke-
rülõ teljes kibocsátási egységmennyiség.

A harmadik lépésben az egyes létesítmények üvegház-
hatású gázkibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon kö-
vetésérõl és jelentésérõl szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. melléklete
alapján az érintett létesítményektõl begyûjtött adatoknak
megfelelõen sor került a Kiosztási Terv adatainak pontosí-
tására, annak a Kormány által történt elfogadását és az
Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által történt
jóváhagyását követõen. A pontosítás szükségességét indo-
kolta az érintett létesítmények körének változása, mely a
Bizottság döntése értelmében a teljes kiosztható kibocsá-
tási egységmennyiségre is hatással van, valamint az érin-
tett létesítmények által felhasznált, szén-dioxid kibocsá-
tást eredményezõ alapanyagok és tüzelõanyagok mennyi-
ségi és minõségi adatairól alkotott, a korábbinál pontosabb
kép.

A 2005 és 2007 közötti idõszakban kiosztásra kerülõ
teljes mennyiség összetevõi:

– a meglévõ létesítmények számára ingyenesen kiosz-
tásra kerülõ kibocsátási egységmennyiség;

– a térítés ellenében kiosztandó mennyiség; és
– az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények szá-

mára ingyenesen kiosztásra kerülõ, elkülönített egység-
mennyiség (új belépõ tartalék).

ahol:
LK: A Kiosztási Terv keretében 2005

és 2007 között létrehozott összes
kibocsátási egységmennyiség
[tonna CO2]

∑PK05–07
ágazat: Az érintett ágazatok részére 2005

és 2007 között elõre jelzett és a
Kormányrendelet alapján ponto-
sított kibocsátásának összessége
[tonna CO2]

∑KK05–07
létesítmény: A létesítmények számára 2005 és

2007 között összesen ingyenesen
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kiosztható kibocsátási
egységmennyiség

ÚBT: Az új belépõ tartalékból részese-
dõ létesítmények részére elkülö-
nített kibocsátási egységmennyi-
ség [tonna CO2], amely az összes
kibocsátási egységmennyiség
2%-a (azaz ÚBT = ∑PK05–07

ágazat ×
0,02)

AUK: A térítés ellenében elkülönített
kibocsátási egységmennyiség,
ami az összes kibocsátási egy-
ségmennyiség 2,5%-a (azaz
AUK = ∑PK05–07

ágazat × 0,025)

3. Intézkedések az ETS ágazatokon kívül, energiapoli-
tika

Energiatakarékosság
Az ETS ágazatok közül a lakossági szektorra vonatkozó

legfontosabb intézkedés az energiahatékonyság növelésé-
nek támogatása.

Megújuló energiaforrások
A jelenlegi kötelezõ átvételi rendszer 2010-ig jogsza-

bályban rögzített, preferenciális hatósági árral támogatja a
megújuló energiaforrásokból történõ villamos energia ter-
melését. A kiosztás alapjául szolgáló elõrejelzés ennek
megfelelõen a megújuló energiaforrásokból történõ villa-
mosenergia-termelés részarányának növekedésével szá-
mol. A megújuló energia-forrásokról szóló 2001/77/EK
irányelv értelmében Magyarországnak a megújuló ener-
giaforrásokból termelt villamos energia részarányát a bel-
földi fogyasztáshoz képest 2010-re 3,6%-ra kell növelnie.

A Kiotói Jegyzõkönyvben meghatározott rugalmassági
mechanizmusok

Mivel Magyarország az elõrejelzések szerint kizárólag
hazai intézkedések révén is képes teljesíteni kiotói vállalá-
sát, ezért – költségvetési forrásokból támogatott módon –
nem tervezi igénybe venni a Kiotói Jegyzõkönyvben fog-
lalt rugalmassági mechanizmusokat nemzeti szintû kötele-
zettségei teljesítéséhez. Ugyanakkor, mint beruházásokat
fogadó ország ezután is elõsegíti egyedi addicionális kibo-
csátáscsökkentõ projektek megvalósulását az Együttes
Végrehajtás (Joint Implementation) mechanizmus kereté-
ben.

A magyar rendszerirányító által a villamosenergia-ter-
melésre vonatkozóan készített középtávú becslésre erõsen
támaszkodik a villamos energia szektor kibocsátási prog-
nózisa, mely az energiapolitikai megfontolásokat is figye-
lembe veszi. Emellett a villamosenergia-termelõ ágazatra
készített elõrejelzés figyelembe veszi azt a tényt is, hogy a
korszerûtlen és környzetszennyezõ erõmûvi blokkok a
környezetvédelmi követelmények szigorodása következ-
tében fokozatosan leállnak, illetve tüzelõanyag-váltást
hajtanak végre.

A környezetbarát energiatermelés elõsegítése érdeké-
ben a 2001-es villamos energia törvény alapján bevezetés-
re került a hõvel kapcsoltan termelt villamos energia támo-
gatott hatósági áron történõ kötelezõ átvétele.

A kiosztható teljes egységmennyiség és a Kiotói Jegy-
zõkönyvben vállalt célok összhangja

A kiotói vállaláshoz való viszony vizsgálatát szolgáló
modell egy, az ágazati kapcsolatok mérlegén alapuló álta-
lános egyensúlyi modell. Makrogazdasági vizsgálat a mo-
dell feltételezésein és keretein belül kimutatta a nemzeti
szintû kibocsátások várható alakulását a kiotói vállaláshoz
viszonyítva. A modell alkalmazásával készült prognózis a
2001. évi emissziók alapján származtatott üvegházhatású
gáz (a továbbiakban: „ÜHG”) kibocsátási együtthatókkal
dolgozott és a kibocsátó ágazatokra terjedt ki. Az ágazati
adatszolgáltatások ezzel szemben már tartalmazták a
2001–2004 közötti idõszakban történt jogszabályi, piaci és
egyéb, a gazdaságra ható változások hatását, valamint a
második kereskedési idõszak szokásos üzemrendûnek fel-
tételezhetõ (business-as-usual) mûködése alapján várható,
termelési volumenben, és kibocsátási szintben kifejezhetõ
teljesítmény-értékeket. A változások leginkább az alkal-
mazott koefficiensek (kibocsátási fajlagosok) idõben vál-
tozó voltában testesültek meg, míg a makrogazdasági mo-
dell statikus koefficienseket használt.

A makrogazdasági modell eredményei, továbbá az
ENSZ által létrehozott Éghajlatváltozási Kormányközi
Tanácsadó Testület (a továbbiakban: „IPCC”) által alkal-
mazott módszertan alapján átszámolt ÜHG adatok alapján
a tárgyidõszakban a bruttó kibocsátás növekedése alatta
marad Magyarország kiotói vállalásának, amely kb.
113 millió tonna szén-dioxid egyenérték. A kiosztható ki-
bocsátási egységek teljes mennyisége tehát összhangban
áll a Kiotói Jegyzõkönyvben a Magyar Köztársaság által
vállalt kibocsátás-csökkentési céllal.

4. A kiosztandó mennyiség és az ágazati várható kibo-
csátások viszonya

A kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyisége
egyenlõ az érintett ágazatokra elõrejelzett, a szokásos üz-
letmenet alapú tevékenységi szintjéhez tartozó kibocsátás
mennyiségek összegével, korrigálva – a 2. pontban emlí-
tett módon – a Bizottság iránymutatásának megfelelõen.
Az ágazati elõrejelzésekbõl elõzetesen levezetett összes
kibocsátások felmérése az IPCC módszertanának, vala-
mint a vonatkozó közösségi jogszabálynak, a Bizottság
nyomon követési és jelentési határozatának megfelelõen
történt. Az ágazati mennyiségek a Kormányrendelet alap-
ján beérkezett adatok alapján kerültek pontosításra.

5. A kibocsátási egységek térítés ellenében történõ ki-
osztása

Az ETS-t megalapozó 2003/87/EK irányelv (a továb-
biakban: Irányelv) 10. cikkével összhangban az összes ki-
osztható kibocsátási egységmennyiségének 2,5%-a térítés
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ellenében kerül kiosztásra. Az árbevételbõl befolyó összeg
Kormány által meghatározott hányadát a kibocsátáscsök-
kentéssel összefüggõ tevékenységekre, illetve a megújuló
energiaforrások támogatására kell a költségvetésnek fordí-
tania.

6. A kibocsátási egységek ágazati szintû meghatáro-
zása

A teljes kiosztásra kerülõ kibocsátási egységmennyisé-
ge elõzetesen az egyes ágazatok számára készült makro-
gazdasági elõrejelzések alapján került meghatározásra. Az
ágazatok számára kiosztásra kerülõ kibocsátási egység-
mennyiség a Kormányrendelet alapján begyûjtött, ellenõr-
zött és szükség esetén hitelesítési dokumentumokkal alátá-
masztott adatok alapján került pontosításra. Ennek meg-
felelõen az egyes ágazatok számára a tartalékok levonását
követõen meghatározott kibocsátási egységmennyiséget
az alábbi táblázat mutatja be:

Meglévõ létesítmények számára térítésmentesen kiosztandó kibocsátási
egységmennyiségek

Kibocsátási egység-
mennyiség (t CO2/év)

I/a–I/b. Villamosenergia-termelés* 16 927 857

I/b. Távhõ termelés 2 267 091

I/c. Saját célú tüzelõberendezések
(kivéve cukoripari) 2 100 160

I/d. Cukoripar 431 479

II. Ásványolaj-feldolgozás 1 383 170

III. Kokszolás 264 233

IV–V. Fémércek pörkölése és
zsugorítása; vas- és acéltermelés* 2 643 354

VI/a. Cementgyártás 2 390 321

VI/b. Mészgyártás 464 575

VII. Üveggyártás 295 420

VIII. Tetõcserepek, téglák, tûzálló
téglák; csempék, kõáruk és
porcelánok gyártása 865 447

IX–X. Cellulóz-, papír- és kartongyártás 203 059

1. Meglévõ létesítmények összesen 30 236 166

2. Új belépõ tartalék 633 218

TÉRÍTÉSMENTES ÖSSZESEN (1+2) 30 869 384

3. Térítés ellenében kiosztásra kerülõ
mennyiség 791 523

ÁGAZATOK ÖSSZESEN (1+2+3) 31 660 907

* beleértve a szektor által a Kiosztási Terv 15. pontja szerint késõbb át-
adásra kerülõ mennyiséget is.

Megjegyzés: a) A II–X. ágazatok kibocsátásai a tech-
nológiai folyamatok és az ott alkalmazott tüzelõberende-
zések kibocsátásait együtt tartalmazzák;

b) a IV–V. szektor számai csökkentettek a Dunaferr
Dunai Vasmû Rt. által az EMA-Power Kft. részére átadott
kohógáz mennyiség földgáz kibocsátási tényezõvel szá-
molt kibocsátásának megfelelõen.

7. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli verseny

Az egyes ágazatok számára kiosztható kibocsátási egy-
ségmennyiség megállapítása során nem történt különbség-
tétel abból a szempontból, hogy az ágazat tevékenységi te-
rületén jelentkezõ verseny döntõ részben az Európai Gaz-
dasági Térség tagállamai vagy Európai Gazdasági Térsé-
gen kívüli országok részérõl nyilvánul meg.

8. Az egyes létesítményekre jutó kibocsátási egységek
mennyiségének meghatározása

8.1. A kibocsátási egységek kiosztása, érvényessége,
visszavonása és törlése

Az egyes létesítményeknek ingyenesen kiosztásra kerü-
lõ mennyiség évente, egyenlõ részekben kerül átadásra a
létesítmények számára (kiosztás). Az adott naptári évben
kiosztandó kibocsátási egységek a Nemzeti Kiosztási Lis-
tát kihirdetõ kormányrendelet hatálybalépését követõen,
illetve minden további kereskedési év február 28-áig ke-
rülnek kiosztásra. Egy kibocsátási egység arra jogosítja fel
birtokosát, hogy egy tonna szén-dioxidot bocsásson ki,
amely jogosultság szabadon átruházható.

Az elsõ kereskedési idõszakban kiosztott kibocsátási
egységek csak ezen kereskedési idõszakon belül használ-
hatók fel. A kereskedési idõszak egyes éveiben a létesít-
ményeknek átadott kibocsátási egységek továbbvihetõk a
kereskedési idõszak késõbbi éveire és azokban szabadon
felhasználhatók. A kereskedési idõszak lezártával, vagyis
2008. április 30-át követõen a 2005–2007-es idõszakból
megmaradt, vissza nem adott kibocsátási egységek törlés-
re kerülnek.

A kibocsátási egységek tulajdonosai az egységeket más,
az Európai Gazdasági Térségen belüli természetes és jogi
személyek részére szabadon átruházhatják.

8.2. Az egyes létesítményeknek kiosztható mennyiség
meghatározására vonatkozó szabályok

A létesítmények azonosítási adatait, ágazati besorolá-
sát, valamint a létesítmények számára a Kormányrendelet
alapján beadott, ellenõrzött és esetenként hitelesített ada-
tokból az alábbi képletek alapján kiosztandó kibocsátási
egységmennyiségeket az Üht. alapján a Kormány által el-
fogadott Nemzeti Kiosztási Lista tartalmazza [e rendelet
2. melléklete].

Az egyes létesítményekre jutó kibocsátási egység-
mennyiség (azaz a létesítménynek az ágazatra jutó összes
kiosztható kibocsátási egységmennyiségbõl való részese-
dése) a létesítményeknek az adott ágazat számára megálla-
pított bázisidõszak, ún. referencia-kibocsátása, illetve
egyéb referencia adata1 alapján került meghatározásra.

1 Illetve a cement-, mész- és cukoripar esetében a referencia-termelés és
kibocsátási adatok alapján.
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A létesítmények számára kiosztható kibocsátási egysé-
geinek meghatározása

(i) egyrészt a tüzelõanyag-fogyasztásukból származó
kibocsátások,

(ii) másrészt a technológiai eljárásból származó kibo-
csátások alapján
történt.

Az egyes ágazatok számára a 2005–2007 közötti idõ-
szakra meghatározott tüzelési eredetû és technológiai ki-
bocsátásoknak meg kell egyezniük a létesítmények számá-
ra kiosztott egységek (azaz a bázisidõszak alapján megha-
tározott tüzelési eredetû és technológiai kibocsátásainak)
összes mennyiségével. Ennek biztosítására egy létesít-
mény-specifikus arányosítási tényezõ került meghatáro-
zásra mind a tüzelési eredetû, mind a technológiai kibocsá-
tásokra vonatkozóan (RATüzlétesítmény és RATechlétesítmény),
amely tényezõ a létesítmény részarányát mutatja meg az
ágazat számára kiosztható kibocsátási egységmennyiség-
bõl.

Az egyes létesítményeknek a tüzelõanyag-fogyasztás-
ból származó, illetve technológiai eredetû kibocsátások
alapján kiosztandó kibocsátási egységek teljes mennyisé-
ge az arányosítási tényezõ felhasználásával került megha-
tározásra oly módon, hogy az egyes létesítmények tüzelé-
si, illetve technológiai referencia-kibocsátásainak részese-
dési arányát megszoroztuk a kereskedési idõszak éveinek
számával, valamint az ágazat referencia-tüzelési és tech-
nológiai kibocsátásaival. A létesítmény számára kiosztha-
tó összes kibocsátási egységmennyisége a tüzelési, illetve
a technológiai kibocsátások alapján kiosztható kibocsátási
egységmennyisége összege.

ahol:
KKTüz05–07

létesítmény: A létesítménynek tüzelési kibo-
csátások alapján kiosztható kibo-
csátási egységmennyiség

KKTech05–07
létesítmény: A létesítménynek technológiai

kibocsátások alapján kiosztható
kibocsátási egységmennyiség

RATüzlétesítmény: A létesítmény részesedési aránya
az ágazat számára tüzelési és
technológiai kibocsátások alap-
ján kiosztható kibocsátási
egységmennyiségbõl (%)

KK05–07
létesítmény: Az adott létesítmény számára ki-

osztható teljes egységmennyiség

A létesítmény-specifikus arányosítási tényezõk megha-
tározása:

ahol:
REFKTüzbázis

létesítmény: A létesítmény tüzelési referen-
cia-kibocsátása (azaz a bázisidõ-
szak alapján meghatározott évi
átlagos tüzelési eredetû
kibocsátása)

REFKTechbázis
létesítmény: A létesítmény technológiai refe-

rencia-kibocsátása (azaz a bázis-
idõszak alapján meghatározott
évi átlagos technológiai eredetû
kibocsátása)

8.2.1. Az egyes létesítmények referencia-kibocsátásá-
nak meghatározása

A létesítmények referencia-kibocsátásának meghatáro-
zása (REFKTüzlétesítmény és REFKTechlétesítmény) az alábbiak-
nak megfelelõen történik:

Amennyiben a létesítmény (i) üzembe helyezése; vagy
azt követõen (ii) 10%-ot meghaladó bemenõ hõteljesít-
mény, vagy névleges termelésikapacitás-változása, illetve
(iii) kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelésre való átté-
résének idõpontja:

a) 2004. január 1. és 2004. december 31. között volt,
akkor a referencia-kibocsátás a létesítmény 2005-re terve-
zett termelése alapján várható kibocsátás;

b) 2003. január 1. és 2003. december 31. között volt,
akkor a referencia-kibocsátás a létesítmény 2004. január 1.
és december 31. közötti (megvalósult, illetve tervezett) ki-
bocsátás;

c) 2002. január 1. és 2002. december 31. között volt,
akkor a referencia-kibocsátás a létesítmény próbaüzemé-
nek lezárulta utáni elsõ év január 1. és a 2004. december
31. közötti idõszak (megvalósult, illetve tervezett) kibo-
csátásainak átlaga. Az átlagot a legalacsonyabb kibocsátá-
sú teljes naptári év adatának elhagyásával kell kiszámolni,
kivéve, ha a naptári év elhagyása esetén nem maradna több
év;

d) 1998. január 1. és 2001. december 31. között volt, a
referencia-kibocsátás a létesítmény próbaüzemének lezá-
rulta utáni elsõ év kezdete (január 1.) és a 2003. december
31. közötti idõszak kibocsátásainak átlaga, amit a legala-
csonyabb kibocsátású teljes naptári év adatának elhagyá-
sával kell kiszámolni, kivéve, ha a naptári év elhagyása
esetén nem maradna több év;

e) 1998. január 1. elõtt volt, a referencia-kibocsátás az
1998. január 1. és 2003. december 31. közötti idõszak ki-
bocsátásainak átlaga, amit a legalacsonyabb kibocsátású
naptári év adatainak elhagyásával kell kiszámolni.
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A fentiek értelmezésében a 10%-ot meghaladó bemenõ
hõteljesítmény vagy névleges termelésikapacitás-változás
idõpontja a beruházást követõen a rendes üzemmenet
megkezdésének napja; a kogenerációra való áttérés idõ-
pontja a rendes üzemmenet megkezdésének a napja a beru-
házást követõen.

Amennyiben több ütemben történtek a létesítményben a
fenti változások, a változások idõpontjának az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen történt utolsó változás utáni
üzembe helyezés napja minõsül.

Azon létesítmények esetében, amelyek üzemeltetõje
2004. során felszámolás alatt állt, a referencia-kibocsátás
az a) pont szerint került meghatározásra.

A fenti a) pont, illetve esetlegesen a b) pont esetében a
2005 utáni bázisidõszakkal rendelkezõ létesítmények bá-
zisidõszaki kibocsátásainak meghatározásának szabályai
az alábbiak.

A villamosenergia-termelõi engedéllyel nem rendelke-
zõ létesítményeknél a 2005 utáni idõszakra vonatkozó bá-
zisidõszaki kibocsátás számítása az alábbi képletnek meg-
felelõen történik:

ahol:
TKlétesítmény: a létesítmény 2005 utáni idõ-

szakra vonatkozó, tervezett ter-
melés alapján számított bázis ki-
bocsátási adata

TTlétesítmény: a létesítmény tervezett termelési
adata

FKTüz
létesítmény: a létesítmény fajlagos tüzelési ki-

bocsátása
FKTech

létesítmény: a létesítmény fajlagos technoló-
giai kibocsátása

8.2.2. Egyes ágazatok létesítményeinek kiosztható ki-
bocsátási egységek kiszámítására vonatkozó speciális sza-
bályok

a) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH)
villamosenergia-termelõi engedélyéhez kötött tüzelõbe-
rendezések esetében a fent meghatározottak helyett az
alábbi szabályokat kell alkalmazni:

Amennyiben a létesítmény üzembe helyezése, vagy
más, a Kiosztási Terv keretében az alábbiakban lényeges
módosításként meghatározott esemény:

(i) 2004. január 1. és 2004. december 31. között volt, a
referencia-kibocsátás a létesítmény 2005-re tervezett ter-
melése alapján várható kibocsátás;

(ii) 2003. január 1. és 2003. december 31. között volt, a
referencia-kibocsátás a létesítmény 2004. január 1. és de-
cember 31. közötti (megvalósult, illetve tervezett) kibo-
csátás;

(iii) 2002. december 31. elõtt volt, a referencia-kibocsá-
tás a létesítmény 2003. január 1. és december 31. közötti
kibocsátás.

A fentiek szerinti lényeges módosulásnak minõsülnek
az alábbi esetek:

(i) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 180/2002.
(VIII. 23.) Korm. rendelet (,,VET Vhr.”) 44. § (1)
bekezdése2 értelmében erõmû bõvítésének minõsülõ beru-
házások;

(ii) a VET Vhr. 45. § (1) bekezdése3 értelmében erõmû
teljesítménynövelésnek minõsülõ és a MEH által engedé-
lyezett beruházás;

(iii) a VET Vhr. 46. § (2) bekezdése4 értelmében tüzelõ-
anyag-megváltoztatásnak minõsülõ és a MEH által enge-
délyezett beruházás;

(iv) a létesítmény valamely berendezésének olyan vég-
leges leállása, amelynek következtében a létesítmény erõ-
mûvi teljesítménye legalább 10%-kal csökkent;

(v) a létesítményben valamely berendezés engedélyen
alapuló szüneteltetésének vége, amennyiben ennek követ-
keztében a létesítmény erõmûvi teljesítménye legalább
10%-kal nõtt;

(vi) a létesítményben füstgáz-kéntelenítõ beszerelésre
került.

A fentiek értelmezésében lényeges módosulásnak mi-
nõsülõ esemény idõpontja a beruházást követõen a rendes
üzemmenet megkezdésének a napja.

b) A kombinált ciklusú gázturbinás erõmûvek esetében
a tüzelésnél alkalmazandó arányosítási tényezõt kiszámí-
tásánál (vi) képlet bal oldalát meg kell szorozni 1,032-vel.

c) A vas- és acélgyártás létesítményei esetében a refe-
rencia-idõszak kiszámítására a villamosenergia-termelõi
engedélyesekre a fenti a) pontban meghatározott referen-
cia-kibocsátás számítási szabályokat kell alkalmazni. A lé-
nyeges módosulás meglétének megállapítása azonban az
általános szabályok szerint történik.

d) Az alumínium és timföldgyártás létesítményei eseté-
ben a referencia-kibocsátás a létesítményeknek a 2005-re
tervezett termelése alapján várható kibocsátása.

e) A téglaipar létesítményei esetében a referencia-kibo-
csátásokat az általános szabály szerint kell kiszámolni, az-
zal az eltéréssel, hogy 1998. január 1. helyett 2001. január
1-et kell alkalmazni.

2 VET Vhr. 44. § (1) Erõmû bõvítésének minõsül a mûködési engedély-
ben meghatározott erõmûvi teljesítmény további új fõberendezéssel történõ
legalább 10%-os növelése. Erõmû bõvítésének minõsül a kiserõmû teljesít-
ményének új berendezéssel történõ növelése is, ha a kiserõmû teljesítménye
eléri vagy meghaladja az 50 MW-t.

3 VET Vhr. 45. § (1) Erõmû teljesítménynövelésnek minõsül a mûködési
engedélyben meghatározott erõmûvi teljesítmény vagy a kiserõmû teljesít-
ményének átalakítással, javítással történõ növelése, ha bármelyik meglévõ
berendezés (blokk vagy turbógépcsoport), vagy azok együttes teljesítmény-
növekménye meghaladja a mûködési engedélyben meghatározott teljesít-
mény 10%-át, vagy kiserõmû esetében eléri vagy meghaladja az 50 MW-ot.

4 VET Vhr. 46. § (2) Tüzelõanyag megváltoztatásának minõsül a mûkö-
dési engedélyben meghatározott tüzelõanyag fajtától való legalább 10%-os
tüzelõhõben mért mennyiségi eltérés.

2790 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/33. szám



f) A cementipar létesítményei esetében a térítésmente-
sen kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technológiai) kibo-
csátási egységmennyiség kiszámítása az általános szabá-
lyok helyett a 2004. év összes tervezett cementtermelésé-
bõl az adott létesítmény fajlagos széndioxid-kibocsátása
alapján a létesítményre jutó részarány szerint történik,
azaz a következõ képletnek megfelelõen:

ahol:
CT04

létesítmény: A létesítmény cementtermelése
2004-ben

FK04
létesítmény: A létesítmény egy tonna cement-

re vetített fajlagos kibocsátása
2004-ben

g) A papír- és cellulózipar létesítményei esetében a té-
rítésmentesen kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technoló-
giai) kibocsátási egységmennyiség kiszámítása az általá-
nos szabályok helyett a 2005–2007 közötti idõszak terve-
zett papírtermelésébõl az adott létesítmény 1998–2002 kö-
zötti fajlagos széndioxid-kibocsátása alapján a létesít-
ményre jutó részarány szerint történik, azaz a következõ
képletnek megfelelõen:

ahol:
PT05-07

létesítmény: A létesítmény papírtermelése
2005 és 2007 között

FK98–02
létesítmény: A létesítmény egy tonna termék-

re jutó fajlagos kibocsátása 1998
és 2002 között

h) A mészipar létesítményei esetében a térítésmentesen
kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technológiai) kibocsátá-
si egységmennyiség kiszámítása az általános szabályok
helyett a 2003. év összes (üzemzavarok miatt korrigált,
azaz a Beremendi Cementgyár esetében 18 000 tonna
mészkõvel megnövelt) mészkõ-felhasználásából az adott
létesítményre jutó részarány alapján történt, azaz a követ-
kezõ képletnek megfelelõen:

ahol:
KM03

létesítmény: A létesítmény korrigált mészkõ-
felhasználása 2003-ban (t)

i) A cukoripar létesítményei esetében a kiosztási rész-
arány meghatározása az alábbi képletnek megfelelõen tör-
tént:

ahol:
CKvállalat: A létesítményt üzemeltetõ válla-

lat számára a 28/2004. (III. 10.)
FVM rendeletben meghatározott
A és B kvóta összege

CT98-02
létesítmény: A létesítmény cukortermelése az

1998–2002-es idõszakban
CT98-02

vállalat: A létesítményt üzemeltetõ
vállalat cukortermelése az
1998–2002-es idõszakban

FK98-02
létesítmény: A létesítmény egy tonna cukor-

termelésre vetített átlagos éves
fajlagos kibocsátása 1998 és
2002 között, amit a legalacso-
nyabb fajlagos kibocsátású év
adatának elhagyásával számo-
lunk

A Hungrana esetében a cukorkvótával lefedett termelés
esetében a kiosztás a cukoripar kiosztási szabályai szerint
történik az I/d alszektorban, míg a cukorkvótával le nem
fedett termelés esetében az allokáció az I/c alszektorban
történt.

9. Az adatgyûjtés alapja, módja, eszközei

Az egyes létesítmények számára kiosztásra kerülõ
mennyiségek a Kormányrendelet alapján beadott, hiány-
pótlás keretében beadott, ellenõrzött, esetenként hitelesí-
tett és a létesítményekkel a számítási hibák elkerülése cél-
jából egyeztetett referenciaidõszaki adatok alapján kerül-
nek meghatározásra.

10. Létesítmények egyoldalú bevonása, illetve kizárása

A Kiosztási Terv nem zár ki egyetlen, az Irányelv I. mel-
lékletben meghatározott körbe tartozó létesítményt sem a
rendszerbõl, és egyetlen, a körbe nem tartozó létesítményt
sem kíván nemzeti döntésként bevonni a rendszerbe.

11. A létesítmények kibocsátás-csökkentési potenciál-
jának figyelembevétele

A Kiosztási Terv az „új belépõ tartalék”-ból kiosztandó
kibocsátási egységek esetében technológiai referenciaér-
tékeket alkalmaz. A referenciaértékek alapja a Magyaror-
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szágon elérhetõ legjobb környezeti teljesítményû techno-
lógia. Alkalmazásuk indoka, hogy az újonnan belépõ ver-
senypiaci gyártó vagy közüzemi szolgáltató-létesítmények
a legkisebb externális költséget eredményezõ technológiát
alkalmazzák. (Az „új belépõ tartalék”-ból történõ kiosz-
tásra vonatkozó képlet és a technológiai referenciaérték
közötti kapcsolatot lásd a 13. pontban.)

12. Közös teljesítés (pooling)

Az Irányelv lehetõvé teszi, hogy egy tagállam bizonyos
létesítményei közösen teljesítsék a kibocsátás-kereskede-
lembõl fakadó kötelezettségeiket. A magyar szabályozás
is megengedi közös teljesítési csoportok alakítását, mind-
azonáltal ilyen csoportok mûködéséhez a Bizottság jóvá-
hagyására is szükség van.

13. Új belépõ tartalék és bezáró létesítmények

Az új belépõ tartalék a teljes kibocsátási egységmennyi-
ségbõl kerül elkülönítésre, annak mértéke a teljes mennyi-
ség 2%-a.

13.1. Az új belépõ tartalék felosztása
Amennyiben az adott létesítmény az alábbi csoportok

valamelyikébe tartozik, egyúttal kérheti kibocsátási egysé-
gek kiosztását az új belépõ tartalékból vagy a korábbi ki-
osztás kiegészítését szintén az új belépõ tartalékból.

Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek ki-
osztását az alábbi csoportok bármelyikébe tartozó, jogerõs
kibocsátási engedéllyel rendelkezõ azon létesítmény üze-
meltetõje kérelmezheti, amely

a) tevékenységét 2005. január 1. után kezdi meg és nem
szerepel a Kiosztási Listában;

b) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen beépített kapacitását a lenti 13.1.1. pontja szerint
bõvíti;

c) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen a fenti b) pont alá nem tartozó, külön jogszabály
szerinti kötelezõ olyan beruházást valósít meg, amely
szén-dioxid kibocsátását a legutolsó hitelesített éves kibo-
csátáshoz képest legalább 10%-kal növeli;

d) e rendelet 1. § (3) bekezdés ac) pontja szerint szüne-
teltetett tevékenységét 2005. január 1-jét követõen ismé-
telten megkezdi.

Új belépõ tartalékból részesülhetnek az Üht. 1. mellék-
lete I. pontja szerinti azon tüzelõberendezések üzemelte-
tõi, mely tüzelõberendezések kizárólag olyan létesítmény
számára termelnek energiát, amelyben a lenti 13.1.1.
b) pont szerinti kapacitásbõvítés történt (azaz a tüzelõbe-
rendezés kiszolgáló funkciója a beépített kapacitásra te-
kintet nélkül kibocsátás növekedést eredményez).

Nem részesülhetnek az új belépõ tartalékból az üzemel-
tetõk olyan fejlesztéseik vonatkozásában, amelyek a Ki-
osztási Lista összeállítása során már figyelembevételre ke-
rültek (ezek: a Dunaferr-DBK rekonstrukció alatt lévõ
III-as blokkja, illetve a MOL Rt.-nek a csökkentett kéntar-

talomra vonatkozó elõírások miatt megvalósítandó fej-
lesztései).

A létesítményben vagy annak üzemeltetõje személyé-
ben bekövetkezõ változás nem keletkeztet jogosultságot új
belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységekre. Ez eset-
ben a jogutódlás általános szabályai irányadóak.

13.1.1. A lényeges módosulás meghatározása új belé-
põ tartalékból részesedõ létesítményeknél

a) A villamosenergia-termelõi engedélyéhez kötött és
50 MW erõmûvi teljesítmény feletti tüzelõberendezések-
kel rendelkezõ létesítményeknél lényeges módosulásnak
minõsülnek az alábbi esetek:

(i) a VET Vhr. 44. § (1) bekezdése5 értelmében erõmû
bõvítésének minõsülõ beruházás;

(ii) a VET Vhr. 45. § (1) bekezdése6 értelmében erõmû
teljesítménynövelésnek minõsülõ és a MEH által engedé-
lyezett beruházás;

(iii) a VET Vhr. 46. § (2) bekezdése7 értelmében tüzelõ-
anyag-megváltoztatásnak minõsülõ és a MEH által enge-
délyezett beruházás.

b) Az a) pont alá nem tartozó tüzelõberendezésekkel
rendelkezõ létesítményeknél lényeges módosulásnak mi-
nõsülnek az alábbi esetek:

(i) a tüzelõanyag váltás,
(ii) a kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelésre való át-

térés;
(iii) olyan átalakítás, fejlesztés vagy a meglévõ berende-

zés újraindítása, amelynek következtében a létesítmény
bemenõ hõteljesítménye, vagy a létesítményhez kapcsoló-
dó termelési kapacitás 2005. január 1-jétõl számítva leg-
alább 10%-ot meghaladó mértékben nõtt;

(iv) a kiserõmû teljesítményének a VET Vhr. 44. §
(1) bekezdése szerinti növelése.

c) A technológiai (azaz a 8. pont alatti táblázat II–X. te-
vékenységi kategóriáiba tartozó tevékenységet folytató)
létesítményeknél lényeges módosulásnak minõsül az
olyan változás is, amely következtében:

(i) jogszabályilag kötelezõ fejlesztés eredményekép-
pen a létesítmény felhasznált nyersanyagra vagy végter-
mékre vetített együttes fajlagos széndioxid-kibocsátása
2005. január 1-jétõl számítva összesen 10%-ot meghaladó
mértékben nõtt;

5 VET Vhr. 44. § (1) Erõmû bõvítésének minõsül a mûködési engedély-
ben meghatározott erõmûvi teljesítmény további új fõberendezéssel történõ
legalább 10%-os növelése. Erõmû bõvítésének minõsül a kiserõmû teljesít-
ményének új berendezéssel történõ növelése is, ha a kiserõmû teljesítménye
eléri vagy meghaladja az 50 MW-t.

6 VET Vhr. 45. § (1) Erõmû teljesítménynövelésnek minõsül a mûködési
engedélyben meghatározott erõmûvi teljesítmény vagy a kiserõmû teljesít-
ményének átalakítással, javítással történõ növelése, ha bármelyik meglévõ
berendezés (blokk vagy turbógépcsoport), vagy azok együttes teljesítmény-
növekménye meghaladja a mûködési engedélyben meghatározott teljesít-
mény 10%-át vagy kiserõmû esetében eléri, vagy meghaladja az 50 MW-ot.

7 VET Vhr. 46. § (2) Tüzelõanyag megváltoztatásának minõsül a mûkö-
dési engedélyben meghatározott tüzelõanyag fajtától való legalább 10%-os
tüzelõhõben mért mennyiségi eltérés.
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(ii) olyan átalakítás vagy fejlesztés, amelynek következ-
tében a létesítmény technológiai kibocsátásokat okozó
nyersanyag feldolgozó kapacitás 2005. január 1-jétõl szá-
mítva összesen 10%-kal nõtt.

13.1.2. Kibocsátási egységek biztosítása az új belépõk
tartalékából

Az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények szá-
mára a kibocsátási egységek mennyisége az alábbiak sze-
rint történik:

ahol:
IKK–07

új lét: Az új létesítmény által igényel-
hetõ összes kibocsátási egység-
mennyiség

TAF–07
új lét: Jóváhagyott, tervezett, technoló-

giai kibocsátásokat okozó alap-
anyag-felhasználás az üzemelés
megkezdésétõl 2007-ig

TET–07
új lét: Jóváhagyott, tervezett hõ- és vil-

lamos energia-termelés, az üze-
melés megkezdésétõl 2007-ig
(TJ). A tervezett hõ- és villamos-
energia-termelést tüzelõanya-
gonként, és technológiánként kü-
lön kell megadni. Külön techno-
lógiaként kell kezelni a kapcsolt-
és a nem kapcsolt hõ- és villa-
mosenergia-termelést. A kap-
csolt hõ- és villamosenergia-ter-
melés esetén külön kell kezelni a
tervezett áram-, illetve hõter-
melést

KTTüztüzelõanyag: A létesítmény tüzelési techniká-
jára vonatkozó fajlagos CO2-ki-
bocsátási tényezõ (t CO2/MWh).
Az alkalmazandó tényezõt tüze-
lõanyagonként külön jogszabály
adja meg az országban fellelhetõ
legjobb bizonyított (vagy leg-
jobb elérhetõ) technológia alap-
ján. A korábban mûködött, de be-
zárt létesítmények és leállt be-
rendezések újraindítása esetén a
berendezésre vagy berendezés
csoportra jellemzõ tényleges faj-

lagos kibocsátás alapján kerül
sor kiosztásra. Külön
technológiaként kell kezelni a
kapcsolt- és a nem kapcsolt
villamosenergia-termelést

KTTechanyag: A létesítmény által felhasznált
vagy megtermelt technológiai ki-
bocsátásokat okozó anyagokra
vonatkozó fajlagos kibocsátási
tényezõ (t CO2/t). Az alkalma-
zandó tényezõt külön jogszabály
adja meg, az országban fellelhetõ
legjobb bizonyított (vagy leg-
jobb elérhetõ) technológia alap-
ján. A korábban mûködött, de be-
zárt létesítmények és leállt be-
rendezések újraindítása esetén a
berendezésre vagy berendezés
csoportra jellemzõ tényleges
fajlagos kibocsátás alapján kerül
sor kiosztásra

KK–07
új lét: Az új belépõ tartalékból részese-

dõ létesítmények számára kiosz-
tandó kibocsátási egység-
mennyiség

ÚBT/év: Az új belépõ tartalék adott évre
vonatkozó része

Az új belépõk összes tartaléka az alábbiak szerint oszlik
meg az egyes évek között:

Év
Az adott évben az új belépõ tartalékból kiosztandó

egységmennyiség

2005 50,0%
2006 33,3%
2007 16,7%
Összesen 100,0%

Az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények szá-
mára megállapított kiosztási képlet annyiban különbözik a
meglevõ létesítmények számára érvényes kiosztási képlet-
tõl, hogy nem a múltbeli, hanem tervezett kibocsátásokon
alapul, és a tervezett termelési mennyiséget egy szén-
dioxid-takarékos technológia fajlagos kibocsátásaival
megszorozva határozza meg a kiosztandó kibocsátási egy-
ségmennyiséget az új belépõ tartalékból részesedõ létesít-
mények a) és b) csoportja esetén.

Amennyiben a 2005-re meghatározott új belépõ tartalék
nem fogy el teljesen, a maradékkal arányosan megnövelik
a 2006-os és 2007-es tartalékhányadot. Amennyiben a
2006-ra meghatározott új belépõ tartalékhányad nem fogy
el teljesen, a maradék a 2007-es tartalékhányadba kerül.
Ha vállalatbezárások következtében a tartalék kimerülése
után újabb kibocsátási egységek kerülnének a tartalékba,
ezeket arányosan a maradék évek új belépõ tartalékai kö-
zött osztják szét.
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13.1.3. A tervezett termelés jóváhagyása
A létesítmények által tervezett termelési mennyiségeket

a miniszter vizsgálja, és megalapozottságukat mérlegeli a
létesítmény által megadott adatok és egyéb rendelkezésére
álló információk alapján, majd dönt a kiosztás során figye-
lembe veendõ termelési mennyiségrõl.

13.2. Bezáró létesítmények – a kibocsátási egységek
megtartása

Amennyiben egy vagy több bezáró létesítmény üzemel-
tetõje vagy jogutódja 6 hónapon belül Magyarország terü-
letén egy új, illetve rekonstruált meglévõ, azonos ágazatba
tartozó létesítményt helyez üzembe, mely a kibocsátási
egységkereskedelmi rendszer hatálya alá tartozik, akkor az
új belépõk tartalékából történõ kibocsátási egységigénylés
helyett kérelmezheti a bezáró létesítménye(i) egységeinek
az új létesítménye általi megtartását. Ez esetben az új léte-
sítmény csak abban az esetben részesülhet kiosztásban az
új belépõ tartalék kerete terhére, ha az új létesítmény kapa-
citása meghaladja az általa kiváltott létesítmény(ek) kapa-
citását.

A létesítmény (ill. létesítmények) olyan jellegû bezá-
rása:

– amelyet jogsértés, vagy
– MEH villamos energia-termelõi engedély, vagy
– bármilyen más, a tevékenység mûködéséhez szüksé-

ges engedély lejárta, felfüggesztése vagy visszavonása,
vagy

– bármilyen más olyan indok okozott, melynek követ-
keztében a létesítmény jogszerûen nem folytathatja tovább
üvegházhatású gáz kibocsátással járó tevékenységét,
nem járhat a bezáró létesítmény(ek) egységeinek megtar-
tásával.

Az egységek megtartására rendelkezésre álló 6 hónapos
határidõ kérelemre legfeljebb 12 hónapra meghosszabbít-
ható, ha az üzemeltetõ bizonyítja, hogy az új létesítmény a
régi létesítmény(ek) bezárásától számított 6 hónapon belül
technikai vagy egyéb körülmények miatt nem helyezhetõ
üzembe. Ilyenkor a régi létesítmény(ek) nem kap(nak) to-
vábbi egységeket, de az új csak az üzembe helyezés napjá-
tól kezdõdõen kapja meg az új egységeket.

Amennyiben a régi helyébe lépõ új létesítmény a régi
bezárása elõtt kezd üzemelni, az új létesítmény a régi bezá-
rásáig nem kap új kibocsátási egységet, illetve amennyi-
ben kiosztásban részesül, a régi létesítmény(ek) egységei
az új létesítmény részére nem adhatók át.

Amennyiben az új létesítmény kapacitása nagyobb mint
a régi(ek)é, a létesítmények közötti kapacitás különbözetet
olyan létesítményként kell kezelni, mely az új belépõ tarta-
lékból részesedhet, amennyiben kisebb, a különbözetet be-
zárásként kell kezelni.

14. Egyéb közösségi jogi aktusok és politikák figye-
lembevétele

A kibocsátási egységmennyiség meghatározása a vo-
natkozó közösségi jogi aktusok, illetve az azokat a belsõ

jogrendbe átültetõ jogszabályok figyelembevételével tör-
ténik. Az irányadó közösségi jogi aktusok különösen a kö-
vetkezõk:

– 1996/61/EK tanácsi irányelv, (1996. szeptember 24.)
a környezetszennyezés integrált megelõzésérõl és csök-
kentésrõl;

– 1999/31/EK tanácsi irányelv, (1999. április 26.) a
hulladéklerakókról;

– 1999/32/EK tanácsi irányelv, (1999. április 26.) az
egyes folyékony tüzelõanyagok kéntartalmának csökken-
tésérõl, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról;

– 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2001. szeptember 27.) a belsõ villamos-energia piacon a
megújuló energiaforrásokból elõállított villamos energia
támogatásáról;

– 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2001. október 23.) a nagy tüzelõberendezésekbõl szárma-
zó egyes szennyezõ anyagok levegõbe történõ kibocsátá-
sának korlátozásáról;

– 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2001. október 23.) az egyes légköri szennyezõk nemzeti
kibocsátási határértékeirõl;

– 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2002. december 16.) az épületek energiateljesítményérõl;

– 2003/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2003. március 3.) a benzin és a dízelüzemanyagok minõ-
ségérõl szóló 98/70/EK irányelv módosításáról;

– 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2003. május 8.) a közlekedési ágazatban a bio-üzemanya-
gok, illetve más megújuló üzemanyagok elõmozdításáról;

– 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendsze-
rének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módo-
sításáról;

– 2003/96/EK tanácsi irányelv, (2003. október 27.) az
energiatermékek és villamos energia közösségi adóztatási
keretének átszervezésérõl;

– 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2004. február 11.) a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt
energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról
és a 92/42/EGK irányelv módosításáról.

15. Egyebek – a kohógáz elégetésébõl származó kibo-
csátások kapcsán kiosztott kibocsátási egységekre vonat-
kozó különös szabályok

A Dunaferr Dunai Vasmû Rt.-ben keletkezõ és ott fel
nem használt kohógáz elégetését az EMA-Power Kft. egy,
a bázisidõszak során végig fennálló, és a Kiosztási Terv el-
készítése idején is érvényes szerzõdés alapján végzi. A
szerzõdés értelmében az EMA-Power Kft. a kohógáz átvé-
telére és elégetésére kötelezett. A kiosztásban a vasmûben
keletkezõ és az EMA-Power Kft. számára átadott kohógáz
múltbeli kibocsátása alapján kiosztásra kerülõ mennyiség
megoszlik a Dunaferr Dunai Vasmû Rt. és az EMA-Power
Kft. között. Ennek megfelelõen az alábbi képlet szerint az
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EMA-Power Kft. részére került kiosztásra az átvett kohó-
gáz mennyiségéhez tartozó, de földgáz kibocsátási ténye-
zõvel számolt kibocsátás mennyiség, míg a Dunaferr Du-
nai Vasmû Rt.-nél marad az átadott kohógáz mennyiségé-
hez tartozó, a kohógáz és a földgáz kibocsátási tényezõjé-
nek különbségével számolt kibocsátás-mennyiség, azaz:

ahol:
KGDunaferr: Az EMA-Power által elégetett

kohógázból származó kibocsá-
tásnak a Dunaferr számára kiosz-
tott kibocsátási mennyisége

KGEMA-Power: Az EMA-Power által elégetett
kohógázból származó kibocsá-
tásnak az EMA-Power számára
kiosztott kibocsátási mennyisége

KG: az EMA-Power számára átadott
kohógáz-mennyiség fûtõértéke
(GJ)

KFföldgáz: a földgáz Kormányrendelet sze-
rinti kibocsátási tényezõje az ott
megjelölt oxidációs tényezõvel
korrigálva

KFkohógáz: a kohógáz Kormányrendelet sze-
rinti kibocsátási tényezõje az ott
megjelölt oxidációs tényezõvel
korrigálva

A felek az átadott kohógáz tényleges mennyiségének
megfelelõen kötelesek havonta elszámolni. A Dunaferr
Dunai Vasmû Rt. a ténylegesen átadott kohógáz-mennyi-
ség esetében köteles az EMA-Power Kft.-nek átadni annyi
kibocsátási egységet, amennyi egyenlõ az átadott kohógáz
mennyisége és a földgáz, illetve kohógáz kibocsátási fak-
torok különbözetének szorzatával. Az elszámolást a felek
havonta kötelesek elvégezni.

( )
földgázPowerEMA

földgázkohógázDunaferr

KFKGKGxiv

KFKFKGKGxiii

×=

×=
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

Villamos energia termelõ létesítmények
AES Borsodi Energetikai Kft. AES Borsodi Energetikai Kft.

Tiszapalkonyai Erõmû
3580 Tiszaújváros, Jedlik Ányos u. UHG5377-1 523 700

AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû 3704 Kazincbarcika, Ipari u 4. UHG5288-1 464 930
AES Tisza Erõmû Kft. AES Tisza Erõmû Kft. 3580 Tiszaújváros, Verebély u. 2. UHG5332-1 1 435 860
Bakonyi Erõmû Rt. Bakonyi Erõmû Rt. Ajkai Hõerõmû 8401 Ajka, Gyártelep UHG5317-1 419 977
Budapesti Erõmû Rt. Budapesti Erõmû Rt. Kelenföldi Kombinált

Ciklusú Gázturbinás Hõszolgáltató Erõmû
1117 Budapest, Budafoki u. 52. UHG5182-1 387 421

Budapesti Erõmû Rt. Budapesti Erõmû Rt. Kispesti Kombinált Ciklusú
Gázturbinás Hõszolgáltató Erõmû

1182 Budapest, Nefelejcs u. 2. UHG5248-1 291 740

Budapesti Erõmû Rt. Budapesti Erõmû Rt. Újpesti Kombinált Ciklusú
Gázturbinás Hõszolgáltató Erõmû

1045 Budapest, Tó u. 7. UHG5250-1 300 777

Budapesti Erõmû Rt. Budapesti Erõmû Rt. Kõbánya Erõmû 1107 Budapest, Bihari u. 10/a. UHG5253-1 28 679
Csepeli Áramtermelõ Kft. Csepel II. KCGT Erõmû 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. UHG5197-1 810 866
Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1. UHG5210-1 304 261
Dunamenti Erõmû Rt. Dunamenti Erõmû Rt. 2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2. UHG5300-1 2 643 513
EMA-POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft. EMA-POWER Erõmû 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3. UHG5295-1 407 325
Magyar Villamos Mûvek Rt. Lõrinci Gázturbinás Erõmû 3022 Lõrinci, Külterület UHG5235-1 6 199
Magyar Villamos Mûvek Rt. Litéri Gázturbinás Erõmû 8196 Litér, Külterület UHG5245-1 1 541
Magyar Villamos Mûvek Rt. Sajószögedi Gázturbinás Erõmû 3599 Sajószöged, Külterület UHG5246-1 2 810
Mátrai Erõmû Rt. Mátrai Erõmû Rt. Visontai Erõmû 3272 Visonta, Erõmû u. 11. UHG5119-1 6 794 106
Pannon Hõerõmû Energiatermelõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Rt.

Pannon Hõerõmû Rt. Pécsi Erõmû 7630 Pécs, Edison u. 1. UHG5154-1 375 649

Vértesi Erõmû Rt. Vértesi Erõmû Rt. Oroszlányi Erõmû 2841 Oroszlány, Külterület, Pf. 23. UHG5198-1 1 728 503
Távhõ termelõ létesítmények
Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szekszárdi Területi Igazgatóság
Déli Fûtõmû

7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4. UHG5256-1 39 070

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság
József Attila Fûtõmû

7100 Szolnok, Széchenyi krt. 2. UHG5258-1 26 036

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Szolnok, József Attila Fûtõmû 5000 Szolnok, Baross G. út 72. UHG5259-1 5 745

ALFEN Almásfüzitõi Energetikai
és Szolgáltató Kft.

ALFEN Almásfüzítõi Energetikai
és Szolgáltató Kft.

2931 Almásfüzitõ, Fõ út 1. UHG5149-1 11 345

Bakonyi Bioenergia Kft. Bakonyi Bioenergia Kft. 11–12. sz. kazán 8400 Ajka, Gyártelep, Pf. 134 UHG5322-1 352 814
Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Fûtõmû 2040 Budaörs, Lévai u. 37. UHG0288-1 8 648

2796
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2006/33.szám

2. melléklet a 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

A 2005–2007 idõszakra szóló Nemzeti Kiosztási Lista



Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

Budapesti Erõmû Rt. Budapesti Erõmû Rt. Révész Fûtõmû 1138 Budapest, Révész u. 18. UHG5251-1 58 647
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Észak-budai Fûtõmû 1030 Budapest, Kunigunda utca 49. UHG5163-1 89 838
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Óbudai Fûtõmû 1032 Budapest, Zápor utca 70. UHG5165-1 56 211
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Újpalotai Fûtõmû 1158 Budapest, Késmárk u. 8–10. UHG5166-1 55 317
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Rákoskeresztúri Fûtõmû 1173 Budapest, Gyökér utca 63–65. UHG5167-1 13 415
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Füredi úti Fûtõmû 1144 Budapest, Füredi út 53–63. UHG5168-1 59 838
Callis-R Energetikai Rt. Rákoskeresztúri Gázmotoros Fûtõerõmû 1173 Budapest, Gyökér u. 45. UHG0352-1 22 288
Csepeli Erõmû Kft. PTVM kazánház 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. UHG5312-1 5 290
Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft. Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi út 1. UHG 5289-1 11 950
Debreceni Erõmû Kft. Debreceni Erõmû Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1. UHG5232-1 89 731
Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Rt. EVAT Rt. Fûtõerõmû 3300 Eger, Malomárok u. 28. UHG5375-1 15 324
Gyõrhõ Gyõri Hõszolgáltató Kft. Gyõrhõ Kft. Rozgonyi u.-i fûtõerõmû 9028 Gyõr, Rozgonyi u. 44. UHG5228-1 142 831
Gyõri Fûtõerõmû Kft. Gyõri Fûtõerõmû Kft. 9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 13. UHG5224-1 48 645
Hódmezõvásárhelyi Távfûtõ Tüzelés-technikai
Szolgáltató és Fejlesztõ Kft.

Hód-tói Kazánház 6800 Hódmezõvásárhely,
Ormos E. u. 11.

UHG5316-1 3 390

Hõforg Hõtermelõ Szolgáltató és Üzemeltetõ Kft. Fûtõmû 8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A UHG5115-1 19 572
Hõszolgáltató és Energetikai Berendezéseket
Üzemeltetõ Kft.

HEBÜ Kft. Szegedi Telephely 6724 Szeged, Damjanich u. 21. UHG5394-1 8 816

Hõszolgáltató és Energetikai Berendezéseket
Üzemeltetõ Kft.

HEBÜ Kft. Békéscsabai Fióktelep 5600 Békéscsaba, Bocskai u. 31. UHG5396-1 11 162

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelõ
és Szolgáltató Rt.

Kanizsai utcai Fûtõmû 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 27. UHG5326-1 20 672

Kazinc Therm Fûtõerõmû Kft. Kazincbarcika Fûtõerõmû 3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 1. UHG5234-1 52 735
Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft. TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft.

Szultán utcai fûtõmû
6000 Kecskemét, Szultán u. 1. UHG5488-1 16 532

Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft. Széchenyivárosi fûtõmû 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. UHG5713-1 31 828
Komlói Fûtõerõmû Kft. Komlói Fûtõerõmû Kft. 7300 Komló, Bem József u. 24. UHG5388-1 33 270
Kõbányahõ Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. Kõbányai Kogenerációs Erõmû 1107 Budapest, Fertõ út 2. UHG5200-1 91 137
Magyar Villamos Mûvek Rt. Tatár utcai Gázmotoros Erõmû 3531 Miskolc, Tatár utca 27. UHG 5236-1 68 721
MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgáltató Kft. MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Erõmûve 9200 Mosonmagyaróvár,

Timföldgyári u. 1.
UHG5292-1 74 853

Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft. Diósgyõri Fûtõmû 3535 Miskolc, Bánki Donát u. 15–17. UHG5379-1 9 695
Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft. Hõtermelõ üzem 3530 Miskolc, Tatár u. 29/a. UHG5522-1 97 436
Nyíregyházi Erõmû Kft. Nyíregyházi Erõmû Kft. 4400 Nyíregyháza,

Bethlen Gábor u. 92.
UHG5339-1 126 156

Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. Ózdi Távhõ Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 3. UHG5325-1 27 125
Sinergy Energiaszolgáltató Beruházó
és Tanácsadó Kft.

Tiszaújvárosi Fûtõerõmû 3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/D UHG1814-1 34 704
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

SINESCO Energiaszolgáltató Kft. SOTÁV Kft. telephelyén mûködõ gázmotoros
erõmû

9400 Sopron, Hõközpont u. 2. UHG5589-1 37 197

Soproni Fûtõerõmû Kft. Soproni Fûtõerõmû Kft. 9400 Sopron, Somfalvi út 3. UHG5221-1 45 276
Soproni Távhõszolgáltató Kft. Soproni Távhõszolgáltató Kft.

Kõfaragó téri Fûtõmû
9400 Sopron, Hõközpont u. 2. UHG5237-1 13 112

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Észak I/A fûtõmû 6724 Szeged, Vág u. 4. UHG2662-1-05 5 090
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Észak I/b fûtõmû 6723 Szeged, Temetõ u. 1. UHG2663-1-05 12 935
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Felsõváros I. fûtõmû Szeged, Vajda u. UHG2664-1-05 6 938
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Felsõváros II. fûtõmû Szeged, Tápai u. UHG2665-1-05 7 511
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft. Rókusi Fûtõmû Szeged, Vág u. 4. UHG2666-1-05 10 399
Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B UHG5145-1 59 259
Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. – Vízöntõ u. 9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7. UHG5214-1 36 302
Tarjánhõ Szolgáltató Elosztó Kft. Városi Fûtõmû Salgótarján, Salgó út 52. UHG5304-1 18 934
Tatabánya Erõmû Kft. Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2. UHG5180-1 141 789
Termidor Kft. Termidor Kft. Tallér úti Fûtõmûve 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1. UHG2783-1-05 7 135
Váci Távhõszolgáltató Kft. Alsóvárosi Fûtõmûve 2600 Vác, Vásár u. 4. UHG0131-1 7 604
Várpalotai Távhõszolgáltató Kft. Várpalota Hétvezér utcai Fûtõmû 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6. UHG5320-1 16 823
Saját célú tüzelõberendezés létesítmények
Agro-Chemie Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ
és Forgalmazó Kft.

Agro-Chemie Energiaüzem Kazánház 1225 Budapest, Bányalég u. 2. UHG5431-1 10 715

Agroferm Fermentációs Rt. Agroferm Rt. Energiaellátás 4183 Kaba, Nádudvari útfél UHG5150-1 31 353
Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyûfémmû Kft. Alcoa-Köfém Kft. összes tüzelõberendezése

(Köfém)
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1–15. UHG5314-1 114 209

BC-Erõmû Kft. BC-Erõmû Kft. 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. UHG5142-1 218 501
Borsodchem Rt. Borsodchem Rt. VCM Üzem DKE Bontókemencék 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. UHG5141-1 70 697
Borsodi Sörgyár Rt. Borsodi Sörgyár Rt. Gyártelep 3574 Bõcs, Rákóczi Ferenc u. 81. UHG5230-1 17 319
Budapest Airport Rt. Budapest Airport Rt. 1185 Budapest, Ferihegy UHG5534-1 19 520
Bunge Növényolajipari Rt. Martfûi Növényolajgyár kazánjai 5435 Martfû, Szolnoki út 201. UHG5466-1 11 509
DAM Energy Energiaszolgáltató Kft. „f.a.” DAM Energy Energiaszolgáltató Kft. "f.a."

Erõmûve
3540 Miskolc, Vasgyári út 43. UHG5434-1 25 097

Dorogi Erõmû Kft. Dorogi Erõmû Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17. UHG5147-1 88 523
Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Rt. DEOEC Kazánház 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. UHG5335-1 10 588
Dreher Sörgyárak Rt. Dreher Sörgyárak Rt.- Erõtelep 1106 Budapest, Jászberényi út 7–11. UHG5143-1 18 721
EGIS Gyógyszergyár Rt. EGIS Gyógyszergyár Rt., Központi Telep 1106 Budapest, Keresztúri út 30–38. UHG5231-1 26 423
EGIS Gyógyszergyár Rt. EGIS Gyógyszergyár Rt., Lacta Gyógyszergyár 9900 Körmend, Mátyás király út 65. UHG5398-1 3 754
Egyesült Vegyimûvek Rt. Egyesült Vegyimûvek Rt. 1172 Budapest, Cinkotai út 26. UHG5884-1 24 327
Electrolux-Lehel Kft. Electrolux-Lehel Kft. 5100 Jászberény, Fémnyomó út. 1. UHG0656-1 14 290
Energo-Holding Energetikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Debreceni Gázmotoros Erõmû 4030 Debrecen, Szabó K. u. 1. UHG5311-1 24 303
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

ESZAT Kft. ESZAT Kft. Almafeldolgozó üzem 4700 Mátészalka, Jármi u. 57. UHG5156-1 2 273
Falco Forgácslapgyártó Rt. Falco Rt. Forgácslapgyára 9700 Szombathely, Zanati út. 26. UHG5331-1 18 903
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház
és Rendelõintézet

Szent János Kórház 1125 Budapest, Diósárok 1–3. UHG5120-1 13 003

Fûzfõi Erõmû Kft. Fûzfõi Erõmû Kft. 8184 Fûzfõgyártelep, Nike krt. 1. UHG 5215-1 69 822
Globus Konzervipari Rt. Globus Konzervipari Rt. Energiaszolgáltató üzem,

gázkazánok
1106 Budapest, Maglódi u. 47. UHG5161-1 7 075

Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Kazánház 9027 Gyõr, Budai u. 7. UHG5140-1 28 667
HUMÁN Gyógyszergyártó Rt. HUMÁN Kazánház 2100 Gödöllõ, Táncsics Mihály. u. 82. UHG5223-1 11 206
Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó Kft. Hungrana Kft. Tüzelõberendezések 2432 Szabadegyháza, Ipartelep UHG5328-1 5 154
ICN Magyarország Rt. ICN Magyarország Rt. Tiszavasvári Fióktelepe 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29. UHG5144-1 39 837
INTERSPAN Faipari Kft. INTERSPAN Faipari Kft. 4800 Vásárosnamény, Ipar utca UHG5336-1 10 980
Kecskeméti Konzervgyár Rt. Kecskeméti Konzervgyár Rt. Kazánháza 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35. UHG4828-1 12 201
Kertész Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet Kertész Szövetkezet 9700 Szombathely, Vízöntõ u. 9. UHG5489-1 13 854
Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. MAL Rt. Ajkai telephelye 8401 Ajka, Gyártelep UHG5297-1 79 866
Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építõipari Kft. MASZ Kft. Illatos úti Keverõüzeme 1097 Budapest, Illatos út 8. UHG0144-1 3 992
Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építõipari Kft. MASZ Kft. Csengelei aszfaltkeverõ üzeme 6765 Csengele, Külterület

hrsz.: 0167/1
UHG2634-1-05 5 432

Magyar Olaj- és Gázipari Földgáztároló Rt. MOL Földgáztároló Rt. Hajdúszoboszlói Tároló
Déli-telep

4064 Nagyhegyes, Külterület
hrsz.: 0159/4

UHG1217-1 17 319

Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt. MOL Rt. Földgázszállító Rt. Beregdaróc
Kompresszorállomás

4934 Beregdaróc, Külterület UHG5477-1 45 855

Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt. MOL Földgázszállító Rt. Mosonmagyaróvári
Kompresszorállomás

9221 Mosonmagyaróvár, Külterület UHG5765-1 5 533

Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt. MOL Földgázszállító Rt. Nemesbikk
Kompresszorállomás

3592 Nemesbikk, Külterület UHG5766-1 64 436

Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt. MOL Rt. Földgázszállító Rt. Hajdúszoboszló
Kompresszorállomás

4200 Hajdúszoboszló, Balmazújvárosi
útszél

UHG5767-1 38 410

Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt. MOL Rt. Földgázszállító Rt. 6033 Városföld, Külterület UHG5768-1 13 061
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. KTD Kiskunhalasi Termelési Egység 6400 Kiskunhalas külterület

hrsz.: 0782/10
UHG1216-1 9 570

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. KTD Észak-Magyarországi Termelési
Egység Hajdúszoboszló Déli Telep

4064 Nagyhegyes külterület
hrsz.: 0159/3

UHG1218-1 15 796

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. Tiszai Finomító 3580 Tiszaújváros, Mezõcsáti út 1. UHG5472-1 26 582
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. Füzesgyarmati Termelési Egység 5525 Füzesgyarmat, Külterület

hrsz.: 0416/35
UHG5475-1 8 687

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. Komáromi Bázistelep 2921 Komárom, Kõolaj u. 2. UHG5478-1 10 645
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. Algyõ Technológiai Ipartelep 6750 Algyõ, hrsz.: 01884/4–5 UHG5480-1 122 285
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. A MOL Rt. KTD. Szanki Földgázüzem-Dúsító 6131 Szank, hrsz.: 1161/2 UHG5481-1 19 922
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. Algyõ C kazánház 6750 Algyõ, hrsz.: 01884/11 UHG5482-1 34 368
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. Zalai Finomító 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 6. UHG5619-1 43 527
Magyar Suzuki Rt. Magyar Suzuki Rt. 2500 Esztergom,

Schweidel József u. 52.
UHG5287-1 8 566

Magyaróvári Timföld és Mûkorund (MOTIM) Rt. MOTIM Rt. Timföldgyára 9200 Mosonmagyaróvár, Timföld út 1. UHG5353-1 16 265
MÁV Vasjármû Jármûjavító és Gyártó Kft. MÁV Vasjármû Kft. Szombathelyi telephely 9700 Szombathely, Szövõ u. 85. UHG0041-1 4 145
Mohácsi Farostlemezgyár Rt. Mohácsi Farostlemezgyár Rt. (MOFA Rt.) 7700 Mohács, Budapesti országút

3747/1
UHG5290-1 28 581

Nagykõrösi Konzervgyár Rt. Nagykõrösi Konzervgyár tüzelõberendezései 2750 Nagykõrös, József A. 1. UHG5337-1 10 659
Nestlé Hungária Kft. Fûtõberendezések (kazánok, szárítók) 9737 Bük, Darling u. 1. UHG5436-1 9 312
Nitrogénmûvek Rt. Földgáztüzelésû kazánüzem 8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14. UHG5216-1 20 347
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt. Pick Szeged Rt. Központi telepe

(tüzelõberendezések)
6725 Szeged, Szabadkai út 18. UHG5378-1 12 870

Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. MÁV Rt. Bp. Nyugati pu. kazánház 1062 Budapest, Teréz krt. 55–57. UHG5476-1 10 859
Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. UHG5199-1 10 086
Rába Energiaszolgáltató Kft. Reptéri Kazántelep 9027 Gyõr, Budai út 1–5. UHG5323-1 57 319
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Kazántelep 1103 Budapest, Gyömrõi út 19–21. UHG5218-1 25 273
Samsung SDI Magyarország Rt. Samsung SDI Magyarország Rt. képcsõgyára 2132 Göd, Ipartelep hrsz.: 6901 UHG5604-1 13 988
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. SÁTO Kft. Bp. Szél utcai telephelye 1222 Budapest, Szél u. 4. UHG5638-1 938
Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház 6725 Szeged, Semmelweis u. 8. UHG2817-1-05 12 116
TEVA Gyógyszergyár Rt. TEVA Gyógyszergyár Rt. Kazánháza 4042 Debrecen, Pallagi út 13. UHG5162-1 33 224
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Tiszaújvárosi TVK Ipartelep 3580 Tiszaújváros, Gyári út UHG5479-1 17 854
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza

Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 1. UHG5114-1 6 574

TVK Erõmû Kft. TVK Erõmû Kft. 3580 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep,
Gyári út

UHG5392-1 150 293

UNILEVER Magyarország
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

UNILEVER Magyarország Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2. UHG5560-1 9 917

Videoton Holding Rt. Videoton Holding Rt. 8002 Veszprém, Alsóerdõk UHG5157-1 5 576
Videoton Holding Rt. Videoton Holding Rt. 8000 Székesfehérvár,

Berényi út 72–100.
UHG5467-1 16 760

Wink A Mezõgazdasági, Termelõ
és Kereskedelmi Kft.

Wink A Kft. Vásárosnaményi almaléüzem 4800 Vásárosnamény,
Nyíregyházi út 3.

UHG5268-1 8 741

Wink C Mezõgazdasági, Termelõ
és Kereskedelmi Kft.

Wink C Kft. Anarcsi Almaléüzem 4546 Anarcs, Széchenyi út 72. UHG5269-1 4 693

Zoltek Rt. Zoltek Rt. Erõmû 2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1. UHG5305-1 77 094
Cukoripari létesítmények
Magyar Cukor Rt. Petõházi Cukorgyára Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence) 9443 Petõháza, Kinizsi u. 6. UHG5238-1 47 323
Magyar Cukor Rt. Kaposvári Cukorgyára Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence,

szeletszárító)
7400 Kaposvár, Pécsi u. 10–14. UHG5243-1 36 826
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

Eastern Sugar Cukoripari Rt. Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence,
szeletszárító)

4183 Kaba, Meteorit u. 5. UHG5298-1-04 111 002

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak Rt. Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence,
szeletszárító)

5000 Szolnok, Gyökér út 10. UHG5307-1 52 961

Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó Kft. Hungrana Kft. Tüzelõberendezések 2432 Szabadegyháza, Ipartelep UHG5328-1 127 734
Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak Rt. Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence) 3900 Szerencs, Gyár út 1. UHG5385-1 55 633
Olajfinomító létesítmények
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. Dunai Finomító 2440 Százhalombatta,

Olajmunkás u. 2.
UHG5620-2 1 383 170

Kokszoló létesítmények
DUNAFERR DBK. Kokszoló Kft. Dunaferr DBK Kokszoló Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3. UHG5242-3 264 233
Fémérc pörkölõ és zsugorító, vas- és acéltermelõ létesítmények
BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék
Hasznosító Mû Rt.

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék
Hasznosító Mû Rt.

3791 Sajókeresztúr, Ipartelep UHG5756-4 80 842

DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

3540 Miskolc, Vasgyári út 43. UHG0595-5 139 524

DUNAFERR Dunai Vasmû Rt. Dunaferr Meleghengermû 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3. UHG5406-1 109 537
DUNAFERR Dunai Vasmû Rt. Dunaferr Nagyolvasztó és Konverteres

Acélgyártómû
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3. UHG5408-5 1 923 276

DUNAFERR Dunai Vasmû Rt. DUNAFERR Zsugorítómû 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3. UHG5401-4 253 555
DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft. DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft. 1184 Budapest, Hengersor út 38. UHG5386-5 40 749
EURO-METAL Öntödei Kft. Vasöntöde 1045 Budapest, Elem u. 5–7. UHG5146-5 3 910
Finomhengermû Munkás Kft. Finomhengermû Munkás Kft. 3600 Ózd, Gyár út 2. UHG0429-1 4 755
Ózdi Acélmûvek Kft. Ózdi Acélmûvek Kft. 3600 Ózd, Kovács Hagyó Gyula út 7. UHG5382-5 60 003
RÁBA Futómû Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Futómû Kft. Reptéri telephely 9027 Gyõr, Martin u. 1. UHG5568-5 21 219
SVT WAMSLER Háztartástechnikai Rt. SVT WAMSLER Háztartástechnikai Rt. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53–55. UHG5148-5 5 582
Wescast Hungary Autóipari Rt. Weslin Hungary Autóipari Rt. 2840 Oroszlány, Szent Borbála út 16. UHG5222-5-04 402
Cementipari létesítmények
Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft. Váci Cementgyár 2600 Vác, Kõhídpart dûlõ 2. UHG5260-6a 736 156
Holcim Hungária Cementipari Rt. Holcim Hungária Cementipari Rt.

Lábatlani Cementgyár
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. UHG5293-6a 380 651

Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Cementgyár 7827 Beremend, Külterület UHG5381-6a 653 634
Holcim Hungária Cementipari Rt. Holcim Hungária Cementipari Rt. 3508 Miskolc, Fogarasi u. 6. UHG5384-6a 619 880
Mészipari létesítmények
Carmeuse Hungária Kft. Beremendi Mészüzem 7827 Beremend, hrsz.: 064/1 UHG5155-6b 151 962
Kalcinátor Kft. Hejõcsabai Mészüzem 3508 Miskolc, Fogarasi u. 6. UHG5294-6b-04 165 064
Calmit Hungária Mészmûvek Kft. Mészüzem 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. UHG5330-6b 147 549
Üvegipari létesítmények
Egyesült Magyar Csomagolóüveg Kft. Egyesült Magyar Csomagolóüveg Kft. 5900 Orosháza, Csorvási út 5. UHG5310-7 67 333
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. Váci Fényforrásgyár Üvegolvasztó Kemence
Telephely

5600 Vác, Honvéd u. 21–23. UHG5426-7 23 020

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. Alkatrészgyár Zalaegerszeg Üvegolvasztó
Kemence Telephely

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. UHG5427-7 2 779

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. GE Hungary Rt. Budapesti Fényforrásgyár
Üvegolvasztó kemence

1340 Budapest, Váci út 77. UHG5428-7 10 834

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. GE Hungary Rt. 8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97. UHG5429-7 24 036
Guardian Orosháza Üvegipari Kft. Guardian Orosháza Üvegipari Kft. 5900 Orosháza, Csorvási út 31. UHG5327-7 134 233
Lighttech Lámpatechnológiai Kft. LIGHTTECH KFt. Üveggyár 2120 Dunakeszi, Mezõ u. 1. UHG5329-7 4 932
ST GLASS Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. ST GLASS Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. 3100 Salgótarján, Huta u. 1. UHG5261-7 18 594
URSA Salgótarjáni Üveggyapot Rt. URSA Salgótarjáni Üveggyapot Rt. 3104 Salgótarján, Budapesti út 31. UHG5112-7 9 659
Kerámiatermékeket gyártó létesítmények
ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft. Kunszentmártoni téglagyár 5440 Kunszentmárton, Szentesi út 39. UHG0341-8a 11 336
Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft. Alsómocsoládi Téglagyár 7345 Alsómocsolád, Külterület

(033. hrsz.)
UHG5474-8a 10 113

Berényi Téglaipari Kft. Berényi téglagyár 5650 Mezõberény, Gyár u. 1. UHG5211-8a 10 244
Fehérvári Téglaipari Kft. Téglagyár Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Kiskút út 5. UHG5414-8a 8 577
Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Agyagtégla Égetõ 9436 Fertõszéplak, Gyártelep UHG5324-8a 6 664
Hajdú Tégla Kft. Hajdúnánási Téglagyár 4080 Hajdúnánás, Bellegelõ u. 32. UHG5213-8a 6 174
IMERYS Magyarország Tûzállóanyaggyártó Kft. IMERYS Magyarország Tûzállóanyaggyártó Kft. 6800 Hódmezõvásárhely, Erzsébeti út 7. UHG5160-8a 8 304
Kisterenyei Bányászati Építõanyag-gyártó
és Kereskedelmi Kft.

Kisterenyei Kft. Téglagyára 3078 Bátonyterenye, Zrínyi u. 137. UHG0328-8a 1 783

Kunsági Téglaipari Kft. Kisújszállási téglagyár 5310 Kisújszállás, Külterület hrsz.: 0297 UHG5315-8a 9 199
Lasselsberger Hungária Kft. Lasselsberger Hungária Kft. Alföldi Fióktelepe 6800 Hódmezõvásárhely, Erzsébeti út 7. UHG5303-8b 14 861
Leier Mátratherm Téglaipari és Kereskedelmi Kft. Mátraderecskei Téglagyár 3246 Mátraderecske,

Baross Gábor út 51.
UHG5299-8a 39 876

Leier Somlótherm Kft. Leier Somlótherm Kft. Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út 079/1 UHG4180-8a-05 27 650
Leier Tégla Kft. Leier Tégla Kft. Téglagyár 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 2. UHG5376-8a 6 715
Magyar Téglaipari Rt. Magyar Téglaipari Rt. 2045 Törökbálint,

Bajcsy-Zsilinszky út 19.
UHG5125-8a 22 176

Mályi Tégla Kft. Mályi Téglagyár 3434 Mályi, Fõ út 1. UHG5306-8a 18 384
Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft. Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft. 7351 Máza, Téglagyár u. 5. UHG5913-8a 5 059
Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft. Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft.

Nagykanizsai Téglagyár
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 89. UHG5152-8a 10 515

Pankaszi Téglaipari Kft. Téglagyár Pankasz 9937 Pankasz, Téglagyár UHG5416-8a 1 671
Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Bonyhádi Gyáregysége 7150 Bonyhád, Berekalja dûlõ 8. UHG5301-8a 10 789
Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Dombóvári Gyáregysége 7200 Dombóvár, Kórház u. 11. UHG5334-8a 22 875
Pápateszéri Téglaipari Kft. Pápateszéri Téglagyár 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. UHG5244-8a 9 855
RATH Hungária Tûzálló Rt. Rath Hungária Tûzálló Rt.Téglagyár 1106 Budapest, Porcelán u. 1. UHG5220-8a 7 671
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve Létesítmény címe
Kibocsátási
engedély-
azonosító

Kibocsátási
egység

Szema Makó Téglagyártó Kft. Szema Makó Téglagyártó Kft. 6900 Makó, Járandó u. 124/4. UHG5229-8a 5 062
Szentesi Téglagyár Kft. Szentesi Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft. 6600 Szentes, Téglagyár út 6. UHG5302-8a 9 386
Tapolcafõi Téglaipari Kft. Téglagyár Tapolcafõ 8598 Tapolcafõ, Tóradûlõ u. 9075/2 UHG5411-8a 9 535
Tondach Magyarország Rt. Csornai Gyáregység 9300 Csorna, Soproni út 66. UHG5380-8a 7 839
Tondach Magyarország Rt. Jamina Gyáregység 5600 Békéscsaba, Orosházi út 88. UHG5523-8a 28 698
Tondach Magyarország Rt. Tatai Gyáregység 2890 Tata, Faller Jenõ u. 9. UHG 5524-8 23 253
Tondach Magyarország Rt. Csabai Gyáregység 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2631. UHG5525-8a 20 723
Villeroy & Boch Magyarország Rt. Villeroy & Boch Magyarország Rt. 6800 Hódmezõvásárhely, Erzsébeti út 7. UHG5151-8b-04 24 358
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Solymár I. Téglagyár 1037 Budapest, Solymárvölgy UHG 5126-8a 46 938
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Solymár II. Téglagyár 2083 Solymár, Rókus út 1. UHG5127-8a 20 564
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Õrbottyáni Téglagyára 2162 Õrbottyán, Pf. 16 UHG5128-8a 67 345
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Kõszeg Téglagyára 9730 Kõszeg, Csepregi út 2. UHG5130-8a 5 828
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Bátaszéki Téglagyár 7140 Bátaszék, Kövesdpuszta UHG5132-8a 50 159
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Abonyi Téglagyár 2740 Abony, Kécskei út 35. UHG5134-8a 23 881
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Balatonszentgyörgyi

Téglagyár
8710 Balatonszentgyörgy, Pf. 2 UHG5135-8a 39 821

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Kisbéri Téglagyár 2870 Kisbér, Pf. 47 UHG5136-8a 51 597
Wienerberger Téglaipari Rt. Mohácsi Téglagyár 7700 Mohács, Budapesti út 50. UHG5473-8a-04 14 667
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Sopron Téglagyár 9400 Sopron, Ravazd u. 63. UHG5129-8a 32 324
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Mezõtúri Téglagyár 5401 Mezõtúr, Szolnoki út külterület UHG5131-8a 19 437
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Békéscsabai

Téglagyár
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út UHG5133-8a 30 502

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt.
Pannonhalmi Téglagyár

9090 Pannonhalma, Arany J. u. 30. UHG5137-8a 12 654

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari Rt. Teskándi Téglagyár 8991 Teskánd, Petõfi út 127. UHG5138-8a 13 478
ZALAKERÁMIA Rt. ZALAKERÁMIA Rt.

Cserépkályhagyártó Gyáregysége
8900 Zalaegerszeg, Hock János út 70. UHG5344-8b 1 309

ZALAKERÁMIA Rt. ZALAKERÁMIA Rt. Romhányi Gyáregysége 2654 Romhány, Zrínyi út 17. UHG5348-8b 11 955
ZALAKERÁMIA Rt. ZALAKERÁMIA Rt. Tófeji Gyáregysége 8946 Tófej, Rákóczi u. 44. UHG5350-8b 23 643
Papír- és cellulózipari létesítmények
Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. Dunacell Dunaújvárosi Papírgyár lúgregeneráló

kazán
2400 Dunaújváros,
Papírgyári u. 42–46.

UHG5153-9 22 531

Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár Csepel 1215 Budapest, Duna utca 42. UHG5181-10 61 192
Hartmann-Bábolna Packaging Hungary Kft. Csomagolóanyag gyártó üzem 2941 Ács, Ipari út 1. UHG5286-10 15 920
Mondi Business Paper Hungary Rt. Erõmû és zsugorfóliázó kemence 5000 Szolnok, Tószegi 2. UHG5430-10 69 366
Piszkei Papír Rt. Piszkei Papír Rt. Kazánház 2541 Lábatlan, Rákóczi út 161. UHG5561-10 28 123
Szentendrei Papírgyár Rt. Szentendrei Papírgyár Rt. - Kazánház 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 22. UHG5387-10 5 927
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A Kormány

67/2006. (III. 27.) Korm.

rendelete

az életüktõl és szabadságuktól politikai okból

jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló

törvényben meghatározott határidõk ismételt

megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló

2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtala-
nul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben megha-
tározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás le-
zárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:
Tv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következõket rendeli el:

1. §

(1) A Tv. 1. §-ának (1) és (2) bekezdései alapján kárpót-
lásra jogosult személy kérelmét e rendelet mellékletének
megfelelõ nyomtatványon (a továbbiakban: Adatlap)
nyújthatja be a Központi Igazságügyi Hivatalhoz (a továb-
biakban: KIH).

(2) Az életelvesztés miatt kárpótlási kérelmet benyújtó-
nak nyilatkoznia kell arról, hogy a sérelmet szenvedettnek
a kérelmezõn kívül hány, az életüktõl és szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.)
2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hozzátartozója
van, és közölnie kell a rokoni kapcsolatot is.

(3) Az igény alapjául szolgáló sérelem elszenvedését és
a jogosultság egyéb feltételeit a kérelmezõnek kell bizo-
nyítania.

(4) Ha a kérelmezõ a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a
hivatal a kérelem beérkezésétõl számított harminc napon
belül – megfelelõ határidõ megjelölése és a mulasztás jog-
következményeire történõ figyelmeztetés mellett – hiány-
pótlásra hívja fel.

2. §

(1) A KIH a Kpt. 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai
alapján járó kárpótlás jogalapjáról és a jogosultat megille-
tõ kárpótlás összegérõl határozattal dönt.

(2) A Tv. 1. §-ának (1) és (2) bekezdései alapján életel-
vesztés jogcímén kárpótlásra jogosult személy, akinek jo-
gosultságát a KIH határozatában megállapította, az élet el-
vesztéséért járó egyösszegû kárpótlásban, illetõleg annak
reá esõ hányadában csak akkor részesülhet, ha a kárpótlás
összegét a Kpt. 2. §-ában meghatározott jogosultak között
korábban teljes egészében nem osztották fel.

3. §

Ha a KIH jogerõs kárpótlási határozatával a Kpt.
2. §-ának (7) bekezdése alapján választásra jogosult túlélõ
házastárs részére életelvesztés jogcímén kárpótlási jogo-
sultságot állapít meg, eljárására az életüktõl és szabadsá-
guktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlá-
sáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi
XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakat megfelelõen alkal-
mazni kell.

4. §

(1) Aki az Adatlapon úgy nyilatkozik, hogy a Tv.
1. §-ában meghatározott sérelmekhez kapcsolódó tulajdo-
ni és a bérlakás végleges elvételével okozott sérelem
(a továbbiakban: tulajdoni sérelem) érte, a kárpótlás iránti
kérelmet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az ál-
lam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május
1-jétõl 1949. június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabá-
lyok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részle-
ges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehaj-
tásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet mellékleté-
nek megfelelõ adatlapon – a szükséges bizonyítékokat csa-
tolva – közvetlenül a KIH-hez nyújthatja be.

(2) Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is elõterjesz-
tette igényét és a KIH az élet elvesztéséért, vagy a munka-
szolgálat jogcímén szabadságelvonásért járó kárpótlás
iránti kérelemnek legalább részben helyt adott, a tulajdoni
sérelemért járó kárpótlás iránti igényt az illetékes megyei
(fõvárosi) igazságügyi hivatal bírálja el.

(3) A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalnak az irato-
kat a KIH közvetlenül megküldi, ebben az esetben az ügy-
intézési határidõ újra kezdõdik.

5. §

(1) A kárpótlás kifizetése a KIH által hozott jogerõs ha-
tározatok alapján történik, a Hadigondozottak Közalapít-
ványa, valamint az Igazságügyi Hivatal között létrejött
együttmûködési szerzõdés szerint, a Magyar Államkincs-
tár (a továbbiakban: MÁK) közremûködésével.

(2) Az Igazságügyi Hivatal és a Hadigondozottak Köz-
alapítványa közötti szerzõdésben rögzíteni kell a kárpótlás
végrehajtásához szükséges együttmûködés folyamatát, a
költségviselés és az elszámolás rendjét.

(3) Az egyösszegû kárpótlás végrehajtására az (1) be-
kezdésben említett megállapodáson túl, az Ifjúsági, Csa-
ládügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium a Ha-
digondozottak Közalapítványával támogatási szerzõdést
köt.
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(4) A jogosultnak a határozat jogerõre emelkedését
követõen a MÁK az utalást – a jogosult által megjelölt
bankszámlára, illetõleg a Magyar Posta Részvénytársaság
részére kézbesítés céljára – teljesíti.

6. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény X. fejezeté-

ben írt, az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás
szabályai nem alkalmazhatók a Tv. végrehajtása során.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
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I. Igényl  adatai 
Nyugdíjfolyósító törzsszám: 

                        Igényl  neve: 

El z  neve, névváltozás éve: 

        Leánykori neve: 

                     Születési helye: 
                      Születési ideje: 

                           Anyja neve: 

                  Kijelentem, hogy                                                            állampolgár vagyok. 

                        Irányítószám:                                                Település:    : 

                       Utca, házszám: 

                                 Ország: 

         Hozzájárulok személyi igazolványom, útlevelem számának felhasználásához a kárpótlási eljárás során, 
ügyfél-azonosítás végett: igen, (1)         okmány, típusa és száma: 

nem. (2)
II. El z  személyi kárpótlási igény adatai: 

Ezt megel z en volt már Önnek (vagy elhunyt hozzátartozójának) kárpótlási beadványa? Igen. (1)   Nem. (2) 
         Ha igen, milyen ügyben és milyen iktatószámon? A megfelel  szövegrészt húzza alá, és írja be az iktatószámot, 
          illetve borítékszámot. 
Nyugdíjkiegészítés szabadságelvonás miatt:                                                                                   Iktatószám:

               a) saját jogon,                                                                                                                                                                           

b) túlél  házastársként,

c) amelyet (az akkor még él ) házastársa nyújtott be saját jogon. 

Személyi kárpótlás szabadságelvonás miatt: Borítékszám: 

a) saját jogon, 

b) túlél  házastársként, 

c) amelyet (az akkor még él ) házastársa nyújtott be saját jogon. 

Életelvesztés miatt, házastársa, szül je, gyermeke, testvére után:

Nemzeti gondozási díj:

             aláírás 

ADATLAP
SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁSI 
IGÉNYBEJELENTÉSHEZ

a 2006. évi XLVII. tv. alapján

Borítékszám: 

Iktatószám: 

A beérkezés dátuma: 

R
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5

6

7

8 Magyar (1) Nem magyar (2)

9
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A meghatalmazott adatai: (ha az igényl  meghatalmazott útján jár el) 

      A meghatalmazott neve:                                                                                                  

                       Irányítószám:                                           Település: 

                    Utca, házszám: 

                                Ország: 

                       Telefonszám: 
A meghatalmazás csatolandó! 

III. A sérelmet szenvedett adatai: (A 28–33. rovatokat nem kell kitölteni, amennyiben a sérelmet szenvedett 
személy azonos az igényl vel.)

                                     Neve: 

El z  neve, névváltozás éve: 

                    Leánykori neve: 

                     Születési helye: 

                      Születési ideje:            1                     év                  hó                nap

                           Anyja neve: 

Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor:  

(A 34–35. rovatok kitöltése kötelez !)

Ha a sérelmet szenvedett elhalálozott,               1 
az elhalálozás id pontja és helye: 

IV. Igénybejelentés egyösszeg  kárpótlásra az élet elvesztéséért 
Megfelel  rész aláhúzandó! 

Az életelvesztés oka: (A hivatal tölti ki.) 

– a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatt, (1) 
– a sérelmet szenvedett a deportálás ideje alatt elhunyt, (2) 
– a sérelmet szenvedett a szovjet kényszermunka ideje alatt elhunyt. (3) 

Az igényl  a sérelmet szenvedett:                    (A hivatal tölti ki.) 

      özvegye, (1) 
      gyermeke, (2) 
      szül je, (3) 
      testvére, (4) 
      illetve a(z)                                                                                 egyházmegye/szerzetesrend képvisel je. (5) 

Figyelem: Aki több hozzátartozója életének elvesztése miatt nyújtja be kárpótlási igényét, annak 
hozzátartozónként külön adatlapot kell benyújtania. 
Minden igényl nek külön adatlapot kell benyújtania akkor is, ha a kárpótlást ugyanazon sérelmet 
szenvedett után kérik. 
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(IV. folytatása) 

Nyilatkozat: Kijelentem, hogy rajtam kívül a sérelmet szenvedett után az él  személyek száma:

                               – sérelmet szenvedett özvegye,    

                               – sérelmet szenvedett gyermeke,   

                               – sérelmet szenvedett szül je,

                               – sérelmet szenvedett testvére,        

Nyilatkozat: Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a sérelmet szenvedett után, ugyanezért a 
sérelemért 

– külföldi államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy jóvátételben, illetve 
– a magyar államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy visszatérítésben 

                      részesültem, (1) 
                      nem részesültem. (2) 

  aláírás 

Feltétlenül csatolandó iratok: (élet elvesztése esetén) 
1. Ha az igényl

a) az özvegy: házassági anyakönyvi kivonat, 
b) a szül : a sérelmet szenvedett születési anyakönyvi kivonata, 

    c) a gyermek: saját születési anyakönyvi kivonata, 
d) a testvér: a sérelmet szenvedett és a saját születési anyakönyvi kivonata, 

    e) egyházmegye/szerzetesrend: a sérelmet szenvedett egyházi személy voltát igazoló okmány. 
2. Valamennyi igényl  esetében: a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány, igazolás (halotti anyakönyvi 

kivonat, holttá nyilvánító végzés). 

Tájékoztató 

A sérelmet szenvedetthez f z d  rokoni kapcsolatot okirattal (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi 
kivonat), illetve a sérelem elszenvedését is hitelt érdeml  módon kell igazolni, szintén els sorban okirattal (halotti 
anyakönyvi kivonat, holttá nyilvánító végzés). 

Ha a kérelem benyújtásakor még nincs meg minden igazoló okirat, ennek a ténynek a jelölésével együtt indokolt 
benyújtani az adatlapot – tekintettel a szigorú jogveszt  határid re.

Amennyiben nem áll rendelkezésre az elhalálozás tényét, id pontját tartalmazó okirat, abban az esetben meg lehet 
indítani a holttá nyilvánítási, illetve a halál tényének megállapítása iránti eljárást az err l szóló 1/1960. (IV. 13.) IM 
rendelet alapján. Az eljárásra kizárólag az a bíróság illetékes, amelynek területén az elt nt belföldi lakóhelye, 
illet leg ennek hiányában utolsó állandó tartózkodási helye volt. Ha az illetékes bíróság a fentiek alapján nem 
állapítható meg, az eljárásra a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A kérelemnek az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia: 

az eljáró bíróság illetékességének megállapításához szükséges adatok (pl. elt nt utolsó ismert belföldi 
lakcímét, illetve azt a tényt, ha az nem ismert); 
az elt nt nevét, születési évét, illet leg életkorát, utolsó lakóhelyét és foglalkozását; 
az elt nt szüleinek, házastársának, gyermekeinek, valamint törvényes képvisel jének nevét és lakását; 
az elt nés idejének és körülményeinek tüzetes el adását; a kérelem el terjesztésére való jogosultság jogcímét.

Ha korábban már folytattak le holttá nyilvánítási eljárást, és azt követ en az elhalálozás helye és/vagy id pontja
tekintetében újabb tény vagy körülmény válik ismertté, pl. Magyar Vöröskereszt kutatásának eredménye – ebben az 
esetben a halál id pontjának módosítását lehet kérni. Ennek a személyi kárpótlási eljárás során akkor van 
jelent sége, ha a sérelmet szenvedett katonaként esett fogságba, de 1945. augusztus 1-jét követ en hunyt el, mert a 
hozzátartozó csak ebben az esetben jogosult az egyösszeg  kárpótlásra, ha a jogosultság egyéb feltételei is fennállnak. 
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V. Kárpótlási igény a II. világháború alatt (1941. 06. 27.–1945. 05. 09.) faji, vallási  vagy politikai okból 
teljesített munkaszolgálatért: 
Az igényl  jogosultsága: 

– saját jogán, (1) 
– túlél  házastársként. (2) 

Túlél  házastárs esetén: 
Házassági anyakönyvi kivonat, a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány (igazolás). 

     Nyilatkozat arról, hogy a néhai sérelmet szenvedettnek Ön hányadik házastársa volt. 
A munkaszolgálat id tartama:

1                    év               hó             nap– 1                    év              hó               nap Helye 

1                    év               hó             nap– 1                    év              hó               nap Helye 

1                    év               hó             nap– 1                    év              hó               nap Helye 

1                    év               hó             nap– 1                    év              hó               nap Helye 
Kijelentem, hogy a részemre járó kárpótlást 
                     havi életjáradék, (1)            vagy             kárpótlási jegy (2) 
     formájában kívánom igénybe venni. 

     aláírás 
Kijelentem, hogy én az adatlapot a kárpótlásra jogosult örököseként nyújtottam be. (Csak munkaszolgálat
sérelmet szenvedett örököseire vonatkozik.) 
    Személyi adataim: 
                           Név: 

             Születési id :           1                     év                hó               nap

           Születési hely: 

              Anyja neve: 

            Irányítószám:                                    Település:                

          Utca, házszám: 

                      Ország: 

                                                                                                                         aláírás
           Az eredetileg jogosult igényl  elhalálozásának dátuma:    19              év              hó              nap                              

           Hagyatéki végzés száma: 

Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonatot és a joger s hagyatéki végzést, vagy öröklési bizonyítványt. 
VI. Kijelentem, hogy az ebben a kérelemben feltüntetett személyi sérelemmel kapcsolatban az alábbi, ezzel 
összefüggésben keletkezett vagyoni sérelem ért (vagyoni sérelem felsorolása, pl. bérlakás, ékszer, vállalkozás, ingatlan 
elvétele),

1. amely(ek) után részesültem kárpótlásban, 
2. nem részesültem kárpótlásban, ezért igénybejelentéssel élek. (A megfelel  rész aláhúzandó!)
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VII. Nyilatkozatok 
Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az 1976. évi törvényerej  rendelettel kihirdetett, a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaiban elismert alapjogok megsértéséért 

         felel sség nem terhel,                                                                                                                  (1) 
         felel sség terhel,        (2) 
         felel sség terhel, de az alapjogok megsértését követ en, a demokrácia érdekében  
         kifejtett tevékenységem miatt büntet eljárás következtében súlyos hátrányt szenvedtem el.    (3)  
   A súlyos hátrány megnevezése: 

                                                                                                           aláírás 

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy: 
          – az államvédelmi szervek hivatásos állományú tagja 

          – önkéntes karhatalmista 

           – az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében 

           – az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvételemért   

                                                                                                                            aláírás

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett tények és adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt:___________________________2006._________hó______nap           __________________________ 
            aláírás 

Az adatlappal együtt benyújtott bizonyító okiratok felsorolása (az életelvesztés körülményeinek leírása külön íven 
történhet)
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Kitöltési útmutató

Mindenekelõtt szíveskedjék a borítékon található hétje-
gyû számot az adatlapon feltüntetni, annak jobb felsõ sar-
kában szereplõ „R” betût követõen!

Az adatlapon a fehér színû rovatokat írógéppel vagy
nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni!

I. Az igénylõ adatai

1–13. rovat: Ezt kérjük értelemszerûen és pontosan ki-
tölteni! Az igénylõ nevénél elõször a vezetéknevet, ezt
követõen a kereszt- vagy utónevet kell feltüntetni. Az ál-
lampolgárság rovatot minden kérelmezõnek ki kell tölteni,
valamint azt is jelölni kell, ha a kérelmezõ kettõs vagy töb-
bes állampolgár, ez utóbbi esetekben minden állampolgár-
ságot szíveskedjen jelezni. Amennyiben nem magyar ál-
lampolgár, úgy állampolgárságának országnevét tüntesse
fel! A névváltozás esetén az ezt tanúsító okmányt kérjük
csatolni! Ha a kérelmet a munkaszolgálat miatt kárpótlásra
jogosult örököse nyújtja be (45–54. rovat), akkor az igény-
lõ adataiként a kárpótlásra jogosult (a sérelmet szenvedett
vagy a túlélõ házastársa) adatait kell feltüntetni. Amennyi-
ben hozzájárul személyazonosító okmánya számának fel-
használásához, kérem a rovatban az okmány számát pon-
tosan feltüntetni.

II. Elõzõ személyi kárpótlási igény adatai

14. rovat: A megfelelõ kódszám beírásával szívesked-
jék válaszolni!

15–22. rovat: Amennyiben az elõzõ kérdésre igennel
válaszolt, úgy szíveskedjék a megfelelõ szövegrészt alá-
húzni és beírni a kérelem borítékszámát, iktatószámát.

23–27. rovat: Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmet
az igénylõ meghatalmazottja nyújtja be, és csatolnia kell a
meghatalmazást.

III. A sérelmet szenvedett adatai

28–33. rovat: Nem kell kitölteni, ha az igénylõ és a sé-
relmet szenvedett azonos, illetõleg ha az örökös (45. rovat)
a túlélõ házastársat jelölte meg igénylõként (2. rovat).

34–35. rovat: Kitöltése minden esetben kötelezõ.

IV. Igénybejelentés egyösszegû kárpótlása az élet el-
vesztéséért

36. rovat: A megfelelõ rész aláhúzásával szíveskedjék
válaszolni attól függõen, hogy hozzátartozója életelvesz-
tésének mi volt az oka.

37. rovat: A megfelelõ részt aláhúzva kell megjelölni,
hogy az igénylõ az életét vesztett személynek milyen hoz-
zátartozója. Az utolsó sort a házassági tilalom alá esõ egy-
házi személy esetén kell kitölteni, meg kell nevezni azt az
egyházmegyét, illetve szerzetesrendet, ahol a sérelmet el-
szenvedõ utoljára szolgálatot teljesített, illetõleg rendtag
volt.

38–41. rovat: Az elõzõ rovatban érintett, az igénylõn
kívül még a sérelmet szenvedett 1997. június 7-én még élõ
hozzátartozóinak számát kell beírni.

42. rovat: Kitöltése és aláírása minden esetben kötele-
zõ, ahol az igénylõ arról nyilatkozik, hogy részesült-e a
hozzátartozója életelvesztéséért vagy a magyar államtól,
vagy más államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy bár-
milyen jóvátételben.

V. Kárpótlási igény a II. világháború alatt teljesített
munkaszolgálatért

43. rovat: A munkaszolgálat után a sérelmet szenvedett
saját jogán, halála esetén a túlélõ házastársa jogosult a kár-
pótlást igényelni. A jogosultságot a megfelelõ kódszám
beírásával kérjük jelölni. A túlélõ házastársnak feltétlenül
csatolnia kell az e rovatban szereplõ igazolásokat. Ha a ké-
relmet az örökös nyújtja be, e rovatot az elhunyt kárpótlás-
ra jogosultra vonatkozóan kell kitölteni.

44. rovat: A munkaszolgálat pontos kezdõ- és befejezõ
idõpontját és helyét kérjük feltüntetni, többszöri sérelem
esetén idõrendi sorrendben!

45. rovat: A munkaszolgálatért járó kárpótlás kért for-
máját (havi életjáradék vagy kárpótlási jegy kifejezést)
szíveskedjék aláhúzni, a megfelelõ kódszámot beírni és a
nyilatkozatot aláírni. Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmé-
ben hozott határozat jogerõre emelkedéséig a kárpótlás
formájának megváltozását írásban kérheti!

46–55. rovat: Az örökös által bejelentett igény esetén
kell kitölteni. Amennyiben a munkaszolgálat miatt a kére-
lem benyújtására eredetileg jogosult személy életében nem
terjesztett be kárpótlási igényt, és 1992. július 2-át köve-
tõen elhunyt mielõtt a kérelmét benyújthatta volna, és
nincs túlélõ házastársa, akkor az örököse jogosult bejelen-
teni az igényt. Ebben az esetben az örökös kapja meg az el-
hunyt jogosultnak járó kárpótlást, amely õt kizárólag kár-
pótlási jegyben illeti meg.

VI. Vagyoni igény

56. rovat: A személyi sérelemmel összefüggésben ke-
letkezett vagyoni sérelmet kell megjelölni.

VII. Nyilatkozatok

57–62. rovat: Ezek értelemszerû kitöltése és aláírása
minden igénylõ számára kötelezõ.

Az adatlap végén minden esetben szükséges a nyilatko-
zat aláírása, amellyel az igénylõ az abban szereplõ adatok
valóságát elismeri.

Az adatlappal együtt benyújtott okiratokat eredetiben
vagy hiteles másolatban kell csatolni.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
14/2006. (III. 27.) EüM

rendelete

a külföldiek magyarországi tartózkodásának
engedélyezésével összefüggõ közegészséget

veszélyeztetõ betegségekrõl, valamint az egészségügyi
ellátás fedezetének igazolásáról  szóló

48/2001. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény 94. §-ának (5) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a bel ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A kül föl di ek ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá nak en ge dé -
lye zé sé vel össze füg gõ köz egész sé get ve szé lyez te tõ be teg -
sé gek rõl, valamint az egész ség ügyi el lá tás fe de ze té nek
iga zo lá sá ról  szóló 48/2001. (XII. 27.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat nak a kül föl di ma gyar or szá gi tar tóz ko dá si he lye sze -

rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) in té ze te a 2. szá mú mel lék -
let sze rint ér te sí ti a kül föl di ma gyar or szá gi tar tóz ko dá si
he lye sze rint ille té kes te rü le ti ide gen ren dé sze ti ha tó sá got a 
kül föl di sze mély 1. szá mú mel lék let sze rin ti be teg sé gé rõl
vagy kór oko zó hor do zó ál la po tá ról.”

2. §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

[A köz egész sé get ve szé lyez te tõ be teg sé gek és kór oko zó
hor do zó ál la po tok

...
 – has tí fusz és pa ra tí fusz bak té ri um hor do zó ál la pot]
„– he pa ti tis B.”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az R.

a) 1. §-ának (3)–(5) be kez dé se,
b) 2. §-a

a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 14/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 48/2001. (XII. 27.) EüM ren de let hez

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

....................... Me gyei (Fõ vá ro si) In té ze te ..........

........../......... szám

Értesítés
külföldi személy közegészséget veszélyeztetõ betegségérõl, illetve kórokozó hordozó állapotáról

1. A kül föl di sze mé lyes ada tai:

Csa lá di név: .......................................................................................................................................................................

Utó név: ..............................................................................................................................................................................

Szü le té si csa lá di és utó név: ...............................................................................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................

Ál lam pol gár ság: ................................................................................................................................................................

Ma gyar or szá gi la kó hely, tar tóz ko dá si hely:  ....................................................................................................................

Út le vél szám, sze mély azo no sí tó iga zol vány szá ma: ..........................................................................................................

A tar tóz ko dás ra jo go sí tó ha tó sá gi en ge dély kel te, szá ma: ................................................................................................
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2. A kül föl di a 48/2001. (XII. 27.) EüM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt, a kül föl di ek be uta zá sa és magyar -
országi tar tóz ko dá sa szem pont já ból köz egész sé get ve szé lyez te tõ nek mi nõ sü lõ be teg ség(ek)ben, illetve kór oko zó
 hordozó ál la pot(ok)ban

– szen ved,
– fer tõ zõ ké pes,
– kór oko zó hor do zó ál la pot ban van.*

3. A kül föl di kö te le zõ és rend sze res egész ség ügyi el lá tás ban ré sze sül, és a gon do zás ba vé tel, illetve a rend sze res or vo si
ellen õr zés sza bá lya it be tart ja / nem tart ja be.*

4. Az 1. pont sze rin ti be teg ség je lent ke zé sé nek idõ pont ja:**

................................., 20.......... ............................ hó ..... nap

.........................................................
me gyei (fõ vá ro si) tisz ti fõ or vos

 * A nem kí vánt ré szek át hú zás sal tör len dõk.
** Amennyi ben is mert.”

Az egészségügyi miniszter
15/2006. (III. 27.) EüM

rendelete

a pszichiátriai betegek intézeti felvételének
és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó

intézkedések szabályairól szóló
60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 247.  § (2) be kez dés f), illetve
y) pont já ban, valamint a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 97.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A pszi chi át ri ai be te gek in té ze ti fel vé te lé nek és az el lá tá -
suk so rán al kal maz ha tó kor lá to zó in téz ke dé sek sza bá lya i -
ról  szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé re a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„a) pszi chi át ri ai be teg: az Eütv. 188.  §-ának d) pont já -

ban meg ha tá ro zott be teg;”

2.  §

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

„(5) Amennyi ben a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, illetve 
a cse lek võ kép te len sze mély pszi chi át ri ai in té ze ti gyógy -

ke ze lés be vé te lét az Eütv. 16.  § (1) és (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze mély kéri, ab ban az eset ben a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti ké rel met kell ki töl te nie.”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, illetve a cse lek võ -
kép te len sze mély az Eütv. 197.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rin ti ön kén tes ide ig le nes pszi chi át ri ai in té ze ti gyógy ke ze -
lés be vé te lét – amennyi ben írni és ol vas ni tud és pszi chés,
ér tel mi és ál ta lá nos egész sé gi ál la po ta az írás be li ké re lem
té te lét le he tõ vé te szi – a 4. szá mú mel lék let sze rin ti ké re -
lem mel kér he ti. A ké re lem re a (2) be kez dés ben fog lal tak
meg fele lõen al kal ma zan dók az zal, hogy a fel vé tel re ke rü -
lõ sze mélyt tá jé koz tat ni kell ko rá nak és pszi chés ál la po tá -
nak meg fele lõen. A ké re lem az egész ség ügyi do ku men tá -
ció rész e. Ab ban az eset ben, ha az ön kén tes ide ig le nes fel -
vé te lét kérõ kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, illetve a cse lek -
võ kép te len sze mély írni és ol vas ni nem tud vagy pszi chés,
ér tel mi és ál ta lá nos egész sé gi ál la po ta az írás be li ké re lem
té te lét nem te szi le he tõ vé, a fel ve võ or vos a be teg tá jé koz -
ta tá sát köve tõen a do ku men tá ci ó ban rög zí ti az ide ig le nes
fel vé tel re je lent ke zett sze mély ne vét, a fel vé tel okát, ide jét 
és a 4. szá mú mel lék let mel lõ zé sé nek in do kát.”

3.  §

Az R. 4.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Kor lá to zó in téz ke dés ki zá ró lag az Eütv. 192.  §-a
(1)–(2) be kez dé se ese tén, az ott meg ha tá ro zott ma ga tar tá -
sok el há rí tá sá hoz szük sé ges leg rö vi debb ide ig al kal maz -
ha tó.”



4.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 4. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

5.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 1.  §-a (1) be kez dé sé nek ba) pont já ban a „ve -

szé lyez te tõ, illetve köz vet len ve szé lyez te tõ ma ga tar tá sá -
nak el há rí tá sát cél zó pszi chés meg nyug ta tá sa,” szö veg -
rész,

b) az R. 4.  §-ának (5) be kez dé se

ha tá lyát vesz ti.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

2814 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/33. szám

Melléklet a 15/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM ren de let hez

Kérelem korlátozottan cselekvõképes,
illetve cselekvõképtelen pszichiátriai beteg pszichiátriai intézetbe történõ

ideiglenes önkéntes felvételéhez

Alul írott (be teg neve, szü le té si év, hó nap, nap) .................................................................................................................. 

ön ként ké rem ide ig le nes gyógy ke ze lés be vé te le met a ................................................................... pszi chi át ri ai in té zet be.

Az or vos, dr. ...................................................................................................................... tá jé koz ta tott az aláb bi ak ról:

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

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

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

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

A jo ga im ról, így kü lö nö sen ar ról, hogy mi lyen fel té te lek fenn ál lá sa ese tén van jo gom az el lá tás vissza uta sí tá sá ra, illetve
a gyógy in té zet el ha gyá sá ra, szó ban és írás ban tá jé koz tat tak.

Az in té ze ti gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos bí ró sá gi el já rás ról szó ban és írás ban tá jé koz tat tak.

A fen ti tá jé koz ta tás sal kap cso lat ban fel tett kér dé se im re is meg fe le lõ vá laszt kap tam.

Tu do má sul ve szem, hogy a fen ti ek sze rin ti tá jé koz ta tás fel vé tel ko ri ál la po tom ra vo nat ko zik, az or vos fo lya ma to san tá jé -
koz ta t az eset le ges vál to zá sok ról.

Az ön kén tes ide ig le nes gyógy ke ze lés be vé te le met azért ké rem, mert

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

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

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

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

A ké re lem ben fog lal ta kat meg ér tet tem, azok kal egyet ér tek.

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

.......................................................... ..........................................................
a be teg alá írá sa az or vos alá írá sa”



Az egészségügyi miniszter
16/2006. (III. 27.) EüM 

rendelete

az orvostechnikai eszközökrõl

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
101.  §-a sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra, a 247.  §-a (2) be kez -
dé sé nek f) és k) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gyár tott, for -
gal ma zott, illetve al kal ma zott or vos tech ni kai esz kö zök re
és tar to zé ka i ra ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki:
a) az in vit ro di ag nosz ti kai esz kö zök re;
b) hu mán vér re, vér ké szít mény re, hu mán ere de tû plaz -

má ra vagy vér sej tek re, illetve a 2.  § (2) be kez dé sé nek
d) pont ja ki vé te lé vel a for ga lom ba ho za tal kor hu mán vér -
ké szít ményt, plaz mát vagy vér sej te ket tar tal ma zó esz köz -
re;

c) hu mán ere de tû szö ve tet vagy sej tet tar tal ma zó esz -
köz re, a hu mán ere de tû transzp lan tá tu mok ra, szö ve tek re
vagy sej tek re;

d) a 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja ki vé te lé vel az ál la ti 
ere de tû szö ve tet vagy sej tet tar tal ma zó esz köz re, az ál la ti
ere de tû transzp lan tá tu mok ra, szö ve tek re vagy sej tek re;

e) a 2.  § (2) be kez dé sé nek b)–d) pont jai ki vé te lé vel a
kü lön jog sza bály sze rint gyógy szer nek mi nõ sü lõ ter mék -
re, ide ért ve a hu mán vér szár ma zék ból ké szült gyógy sze re -
ket is;

f) az alap ve tõ ren del te té se sze rint a mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó egyé ni
vé dõ esz köz re; valamint

g) a kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar to zó koz me ti kai
ter mék re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) or vos tech ni kai esz köz: min den olyan, akár ön ál ló an,

akár más ter mék kel együt te sen hasz nált ké szü lék, be ren -
de zés, anyag vagy más ter mék – ide ért ve a meg fe le lõ mû -
kö dés hez szük sé ges szoft vert, valamint a ren de lés re ké -
szült esz közt, to váb bá a kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz közt

is –, amely a gyár tó meg ha tá ro zá sa sze rint em be ren tör té -
nõ al kal ma zás ra szol gál

aa) be teg ség meg elõ zé se, di ag nosz ti zá lá sa, meg fi gye -
lé se, ke ze lé se vagy a be teg ség tü ne te i nek eny hí té se,

ab) sé rü lés vagy fo gya té kos ság di ag nosz ti zá lá sa, meg -
fi gye lé se, ke ze lé se, tü ne te i nek eny hí té se vagy kom pen zá -
lá sa,

ac) az ana tó mi ai fel épí tés vagy va la mely fi zi o ló gi ai fo -
lya mat vizs gá la ta, he lyet te sí té se, illetve pót lá sa vagy mó -
do sí tá sa,

ad) fo gam zás sza bá lyo zás
cél já ból, és amely ren del te tés sze rû ha tá sát az em ber i szer -
ve zet ben vagy szer ve zet re el sõ sor ban nem far ma ko ló gi ai,
im mu no ló gi ai vagy me ta bo li kus mó don fej ti ki, de mû kö -
dé se ilyen mó don elõ se gít he tõ;

b) tar to zék: az a) pont alá nem tar to zó olyan ter mék,
amely ön ma gá ban nem or vos tech ni kai esz köz, de a gyár tó
ki fe je zett szán dé ka sze rint az or vos tech ni kai esz köz zel
tör té nõ együt tes hasz ná lat ra szol gál azért, hogy annak ere -
de ti ren del te tés sze rû mû kö dé sét elõ se gít se [az a) és
b) pont a továb biak ban együtt: esz köz];

c) ren de lés re ké szült esz köz: meg ha tá ro zott sze mély
gyógy ke ze lé se so rán – a kü lön jog sza bály alap ján – arra
jo go sult sze mély ál tal a gyógy ke ze lés igé nye i nek meg -
fele lõen ren delt, a be teg ki zá ró la gos, egye di hasz ná la tá ra
szol gá ló, kü lön le ges ter ve zé si jel lem zõk kel ké szült esz -
köz. Nem mi nõ sül ren de lés re ké szült esz köz nek az a tö -
meg gyár tá sú esz köz (pl. fog tö mõ anyag, or te ti kai esz köz),
ame lyet egye di kö ve tel mény hez il lesz te nek;

d) kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz köz: min den olyan esz -
köz, ame lyet a meg fe le lõ szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze -
mély ren del ke zé sé re bo csá ta nak ab ból a cél ból, hogy az zal 
kli ni kai vizs gá la tot vé gez zen a kli ni kai ér té ke lés rõl  szóló
10. szá mú mel lék let A. és B. pont ja i nak 2.1. al pont já ban
meg ha tá ro zott cé lok ér de ké ben;

e) gyár tó: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, valamint 
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság,

ea) amely esz közt sa ját fe le lõs sé gé vel ter vez, gyár t,
cso ma gol és cím kéz azt meg elõ zõ en, hogy az sa ját neve
alatt for ga lom ba ke rül, füg get le nül at tól, hogy eze ket a
mû ve le te ket sa ját maga vagy meg bí zá sá ból más vég zi,

eb) amely sa ját neve alat ti for ga lom ba ho za tal cél já ból
esz közt össze sze rel, cso ma gol, fel dol goz, fel újít, cím kéz
és azo kat az al kal ma zá si cél lal meg je lö li, ki vé ve, ha már
for ga lom ba ho zott esz kö zö ket ál lít össze vagy adap tál al -
kal ma zá si cél juk nak meg fele lõen egy meg ha tá ro zott be teg 
ré szé re a gyógy ke ze lé se so rán fel me rü lõ egyé ni igé nye i -
nek meg fele lõen;

f) al kal ma zá si cél: az esz köz hasz ná la tá nak a gyár tó ál -
tal a cím kén, a hasz ná la ti út mu ta tó ban, illetve rek lám ban
meg adott cél ja;

g) for ga lom ba ho za tal: a kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz -
köz ki vé te lé vel az esz köz vissz ter hes vagy in gye nes, elsõ
íz ben tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sa az Euró pai Gaz da -
sá gi Tér ség ben (a továb biak ban: EGT), illetve az Euró pai
Kö zös ség gel vagy az EGT-vel meg kö tött nem zet kö zi szer -
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zõ dés alap ján az esz kö zök vo nat ko zá sá ban az EGT tag ál -
la má val azo nos jog ál lást él ve zõ ál lam ban (a továb biak ban
együtt: EGT tag ál lam) for gal ma zás vagy fel hasz ná lás cél -
já ból, füg get le nül at tól, hogy az esz köz új vagy fel újí tott;

h) hasz ná lat ba vé tel: az esz köz nek az EGT tag ál lam ban 
ren del te tés sze rû en elsõ íz ben al kal maz ha tó gyárt mány -
ként a vég fel hasz ná ló ré szé re tör té nõ ren del ke zés re bo csá -
tá sa;

i) ki je lölt szer ve zet: a kü lön jog sza bály alap ján az esz -
köz meg fe le lõ sé gé nek vizs gá la tá val, el len õr zé sé vel és ta -
nú sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt és az
Euró pai Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) to váb bá az
EGT tag ál la mok felé be je len tett szer ve zet, valamint
egyéb, a meg fe le lõ ség ér té ke lé si fel ada tok el lá tá sá ra ki je -
lölt, a Bi zott ság nál be je len tés re ke rült, a Bi zott ság ál tal
adott azo no sí tó szám mal ren del ke zõ szer ve zet. E ren de let
elõ írásai kö zül a ki je lölt szer ve zet re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket csak a kü lön jog sza bály alap ján ki je lölt szer ve zet -
re kell al kal maz ni;

j) ho no sí tott har mo ni zált szab vány: az euró pai szab -
vány ügyi szer ve ze tek ál tal el fo ga dott és az Euró pai Unió
Hi va ta los lap já ban köz zé tett har mo ni zált euró pai szab -
vány, ame lyet a ma gyar el já rá si rend nek meg fele lõen
nem ze ti szab vány ként köz zé tet tek;

k) ak tív or vos tech ni kai esz köz: min den olyan esz köz,
amely nek a mû kö dé se – az em ber i test vagy a gra vi tá ció
ál tal köz vet le nül lét re ho zott ener gia ki vé te lé vel – más kül -
sõ ener gia for rás tól függ;

l) ak tív imp lan tá tum: min den olyan ak tív be ül tet he tõ
esz köz, amely se bé sze ti vagy más or vo si be avat ko zás sal
az em ber i test be vagy annak egy ter mé sze tes test nyí lá sá ba
rész le ge sen vagy tel je sen be ve ze tés re ke rül, és az a be -
avat ko zás után a he lyén ma rad;

m) meg ha tal ma zott kép vi se lõ: az az EGT tag ál lam ban
la kó hellyel, illetve szék hellyel ren del ke zõ ter mé sze tes
vagy jogi sze mély, valamint jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, akit a gyár tó ki fe je zet ten meg -
ha tal maz az zal, hogy az e ren de let bõl ere dõ kö te le zett sé -
gek te kin te té ben ne vé ben el jár jon, illetve aki hez a ha tó sá -
gok és szer ve ze tek a gyár tó he lyett for dul hat nak.

(2) Or vos tech ni kai esz köz nek mi nõ sül az az esz köz is,
amely

a) élet te len ál la ti ere de tû szö vet vagy sejt fel hasz ná lá -
sá val ké szült;

b) gyógy sze rek be adá sá ra ké szült, de nem mi nõ sül
gyógy szer ként for ga lom ba ho zan dó, egy sze ri hasz ná lat ra
szánt gyógy szer és esz köz együt tes nek;

c) lé nye ges rész e olyan, ön ma gá ban al kal maz va
gyógy szer nek mi nõ sü lõ anyag, amely az esz közt ki egé -
szít ve hat az em ber i test re;

d) lé nye ges rész e olyan hu mán vér bõl vagy hu mán
plaz má ból szár ma zó, ön ma gá ban al kal maz va gyógy szer
al ko tó elem nek vagy gyógy szer nek mi nõ sü lõ anyag, amely 
az esz közt ki egé szít ve hat az em ber i test re (a továb biak -
ban: hu mán vér szár ma zék).

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti, szar vas mar ha, juh
és kecs ke fa jok ból, valamint szar vas ból, já vor szar vas ból,

nerc bõl és macs ka fé lék bõl szár ma zó szö ve tek fel hasz ná lá -
sá val ké szült esz kö zök ese té ben a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket is al kal maz ni kell.

Alapvetõ rendelkezések

3.  §

(1) Esz köz – a 2.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont jai sze -
rin ti, illetve a 20.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott esz -
köz ki vé te lé vel – ak kor hoz ha tó for ga lom ba, ha a (2) be -
kez dés elõ írásainak meg fele lõen CE je lö lés sel van el lát va.

(2) Esz köz CE je lö lés sel ab ban az eset ben lát ha tó el, ha
a) ki elé gí ti a 4.  § sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé nye ket,

valamint
b) az a) pont sze rin ti kö ve tel mé nyek iga zo lá sá ra le -

foly tat ták a 6.  § sze rin ti, az adott esz köz re vo nat ko zó meg -
fe le lõ ség ér té ke lé si el já rást.

Az eszközökre vonatkozó követelmények,
az ezeknek való megfelelõség vizsgálata

4.  §

(1) Min den for ga lom ba ho zott, illetve hasz ná lat ba adott
esz köz nek meg kell fe lel nie az 1. szá mú mel lék let sze rin ti,
a ren del te té se alap ján az adott esz köz re vo nat ko zó alap -
vetõ kö ve tel mé nyek nek.

(2) A ho no sí tott har mo ni zált szab vány kö ve tel mé nye i -
nek meg fe le lõ esz közt úgy kell te kin te ni, hogy az meg fe lel 
az e ren de let ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé nyek
azon ré szé nek, amely re az adott szab vány vo nat ko zik.
A ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyok jegy zé két a Ma gyar
Szab vány ügyi Tes tü let hi va ta los lap já ban köz zé te szi.

(3) Az Euró pai Gyógy szer könyv nek az esz kö zök és
gyógy sze rek köl csön ha tá sá ra, kü lö nö sen a se bé sze ti var -
ró fo na lak ra, köt sze rek re vo nat ko zó elõ írásai te kin te té ben
a (2) be kez dés ben fog lal ta kat kell ér te lem sze rû en al kal -
maz ni.

(4) A 2.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
esz köz ese tén az 1. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve tõ kö -
ve tel mé nye ket csak az esz köz nek a biz ton ság gal és a tel je -
sí tõ ké pes ség gel össze füg gõ jel lem zõ i re néz ve kell al kal -
maz ni.

Osztályba sorolás

5.  §

(1) A meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás ki vá lasz tá sá hoz az
esz közt a gyár tó – a 9. szá mú mel lék let sze rint – az I., II.a,
II.b vagy III. osz tály ba so rol ja be.
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(2) Ak tív imp lan tá tum és tar to zé ka ese tén az osz tály ba
so ro lá si el já rás nem vé gez he tõ el, azo kon a 6.  § (6) be kez -
dé se sze rin ti meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rást kell lefoly -
tatni.

(3) Az osz tály ba so ro lá si sza bá lyok al kal ma zá sa so rán
fel me rü lõ kér dés ben, két ség ese tén, az Egész ség ügyi
 Engedélyezési és Köz igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban:
Hi va tal) ál lás fog la lá sa az irány adó.

(4) Az em lõ imp lan tá tu mo kat a III. osz tály ba kell be so -
rol ni az zal, hogy a 9. szá mú mel lék let sza bá lya it nem kell
al kal maz ni.

Megfelelõségértékelési eljárások

6.  §

(1) A III. osz tály ba so rolt esz köz ese tén a gyár tó meg fe -
le lõ ség ér té ke lé si el já rás ként vá laszt hat ja:

a) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti tel jes körû mi nõ ség biz -
to sí tá si rend szer sze rin ti el já rást; vagy

b) a 3. szá mú mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá la ti el já rást,
össze köt ve

ba) a 4. szá mú mel lék let sze rin ti ter mék el len õr zé si,
vagy

bb) az 5. szá mú mel lék let sze rin ti gyár tás mi nõ ség-biz -
to sí tá si

el já rás sal.

(2) A II.a osz tály ba so rolt esz köz ese tén a gyár tó nak
– amennyi ben nem a (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti el já -
rást vá laszt ja –, a 7. szá mú mel lék let sze rin ti gyár tói meg -
fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ra vo nat ko zó el já rást kell kö vet nie,
össze köt ve

a) a 4. szá mú mel lék let sze rin ti ter mék el len õr zé si,
vagy

b) az 5. szá mú mel lék let sze rin ti gyár tás mi nõ ség-biz to -
sí tá si, vagy

c) a 6. szá mú mel lék let sze rin ti ter mék mi nõ ség-biz to sí -
tá si

el já rás sal.

(3) A II.b osz tály ba so rolt esz köz ese tén a gyár tó meg -
felelõségértékelési el já rás ként vá laszt hat ja:

a) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti tel jes minõségbiztosí -
tási rend szer sze rin ti el já rást oly mó don, hogy annak 4. al -
pont ja sze rin ti vizs gá lat nem al kal maz ha tó; vagy

b) a 3. szá mú mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá la ti el já rást,
össze köt ve

ba) a 4. szá mú mel lék let sze rin ti ter mék el len õr zé si,
vagy

bb) az 5. szá mú mel lék let sze rin ti gyár tás mi nõ ség-biz -
to sí tá si, vagy

bc) a 6. szá mú mel lék let sze rin ti ter mék mi nõ ség-biz to -
sí tá si

el já rás sal.

(4) Az I. osz tály ba so rolt esz kö zök ese tén a gyár tó a
7. szá mú mel lék let sze rint jár el, és a for ga lom ba ho za tal
elõtt gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot ál lít ki.

(5) A ren de lés re ké szült esz köz és a kli ni kai vizs gá lat ra
szánt esz köz te kin te té ben, valamint a 8.  §-ban meg ha tá ro -
zott eset ben az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti meg fe le lõ ség -
ér té ke lé si el já rá sok nem foly tat ha tó ak le. A ren de lés re ké -
szült esz köz ese tén a (7) be kez dés sze rint kell el jár ni. A
kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz köz ese té ben a gyár tó a 8. szá -
mú mel lék let sze rin ti gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
meg té te lé re kö te les.

(6) Ak tív imp lan tá tum ese tén – a ren de lés re ké szült esz -
kö zök és a kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz kö zök kivéte -
lével – a gyár tó meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás ként vá -
laszt hat ja:

a) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti tel jes körû mi nõ ség biz -
to sí tá si rend szer sze rin ti el já rást; vagy

b) a 3. szá mú mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá la ti el já rást,
össze köt ve

ba) a 4. szá mú mel lék let sze rin ti ter mék el len õr zé si,
vagy

bb) az 5. szá mú mel lék let sze rin ti gyár tás mi nõ ség-biz -
to sí tá si

el já rás sal.

(7) Ren de lés re ké szült esz köz ese tén a gyár tó a 8. szá mú 
mel lék let sze rint jár el. Az esz köz for ga lom ba ho za ta la
elõtt a gyár tó ki ál lít ja a 8. szá mú mel lék let A. vagy
B. pont já nak 2.1. e) al pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot és
össze ál lít ja a 8. szá mú mel lék let A. vagy B. pont já nak a
3.1. al pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tá ci ót. A
dokumentá ciót 5 évig kell meg õriz ni és azt a Hi va tal meg -
ke re sé sé re ren del ke zés re kell bo csá ta ni.

(8) A meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás so rán a gyár tó,
illetve a ki je lölt szer ve zet figye lembe vesz min den olyan
vizs gá la tot és ér té ke lést, ame lyet a gyár tás egy köz ben sõ
sza ka szá ban e ren de let nek meg fele lõen vé gez tek el.

(9) A 3., 4., 7. és 8. szá mú mel lék le tek sze rin ti el já rá so -
kat a meg ha tal ma zott kép vi se lõ is kez de mé nyez he ti a
gyár tó meg bí zá sá ból.

7.  §

(1) A ki je lölt szer ve zet in do kolt eset ben min den olyan
tá jé koz ta tást vagy ada tot meg kö ve tel het, amely a vá lasz -
tott el já rás vo nat ko zá sá ban a meg fe le lõ ség vizs gá la tá hoz,
el len õr zé sé hez, ta nú sí tá sá hoz és a ta nú sít vány ér vé nyes sé -
gé nek fenn tar tá sá hoz szük sé ges. A 6.  § (1)–(7) be kez dé se
sze rin ti el já rás hoz a szük sé ges do ku men tu mo kat ma gya rul 
vagy az EGT más tag ál la má nak hi va ta los – a ki je lölt szer -
ve zet ál tal el fo ga dott – nyel vén kell a ki je lölt szer ve zet
ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) A ki je lölt szer ve zet nek a 2. és 3. szá mú mel lék le tek
sze rint ki ál lí tott ta nú sít vá nya leg fel jebb 5 évig ér vé nyes.
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A ta nú sít vány le jár ta elõtt – a fe lek kö zöt ti meg ál la po dás -
ban meg ha tá ro zott idõ pont ban, en nek hi á nyá ban a le já rat
elõtt leg alább 3 hó nap pal be nyúj tott meg ke re sés re – egy
al ka lom mal leg fel jebb to váb bi 5 éves idõ szak ra a ta nú sít -
vány meg hosszab bít ha tó.

(3) A gyár tó vagy a meg ha tal ma zott kép vi se lõ és a ki je -
lölt szer ve zet a 2–6. szá mú mel lék le tek sze rin ti ér té ke lé -
sek és vizs gá la tok el vég zé sé nek fel té te le it szer zõ dés ben
rög zí ti.

(4) Köz egész ség ügyi cél ból – or vo si lag in do kolt ké re -
lem re, az ille té kes szak mai kol lé gi um elõ ze tes jó vá ha gyá -
sá val – leg fel jebb 1 év idõ tar tam ra, meg ha tá ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tó nál tör té nõ fel hasz ná lás ra a Hi va tal ki -
vé te le sen en ge dé lyez he ti olyan egye di esz köz ese ti hasz -
ná lat ba vé te lét és al kal ma zá sát, ame lyet nem ve tet tek alá a
6.  § (1)–(7) be kez dé sei sze rin ti el já rá sok nak, amennyi ben
más for ga lom ban lévõ esz köz zel az egye di esz köz nem he -
lyet te sít he tõ.

(5) Ha a meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás hoz a ki je lölt
szer ve zet köz re mû kö dé se szük sé ges és az adott el já rás le -
foly ta tá sá ra több szer ve zet is ki van je löl ve, kö zü lük a
gyár tó vagy a meg ha tal ma zott kép vi se lõ vá laszt.

(6) Amennyi ben a ki je lölt szer ve zet meg ál la pít ja, hogy
a gyár tó nem fe le l meg az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek nek, illetve nem le he tett vol na ki ál lí ta ni a
meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt, a ki je lölt szer ve zet az eset
összes kö rül mé nye it mér le gel ve fel füg gesz ti vagy vissza -
von ja az ál ta la ki adott meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt, ki vé ve,
ha a ki je lölt szer ve zet fel hí vá sá ra, az ab ban fog lalt ha tár -
idõn be lül a gyár tó a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg té te lé vel
biz to sít ja az e ren de let nek való meg fe le lést, illetve a meg -
fe le lõ sé gi ta nú sít vány ki ál lí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket.

(7) A ki je lölt szer ve zet min den e ren de let sze rin ti ta nú -
sí tá si te vé keny sé gé rõl – ide ért ve a ta nú sí tást, vál to zá so kat, 
ki egé szí té se ket, fel füg gesz té se ket, vissza vo ná so kat és
vissza uta sí tá so kat – a Hi va tal nál be sze rez he tõ for ma -
nyom tat vány, illetve annak elekt ro ni kus vál to za ta út ján tá -
jé koz tat ja a Hi va talt és a töb bi ki je lölt szer ve ze te ket. A
 Hivatal a ki je lölt szer ve zet tá jé koz ta tá sa alap ján ér te sí ti a
Bi zott sá got és az EGT tag ál la mo kat. A ki je lölt szer ve zet
– a Hi va tal meg ke re sé sé re – ren del ke zés re bo csát min den,
a te vé keny sé gé vel össze füg gõ egyéb in for má ci ót.

(8) A ki je lölt szer ve zet szak mai el len õr zé sét – a kü lön
jog sza bály sze rin ti Ki je lö lõ Bi zott ság ké ré sé re vagy sa ját
kez de mé nye zés re – a Hi va tal vég zi. A Hi va tal a szak mai
ellen õr zés ered mé nyé rõl be szá mol a Ki je lö lõ Bi zott ság -
nak.

8.  §

(1) Esz köz kész le tek re, valamint a több esz köz bõl álló
rend sze rek re – a 6.  § sze rin ti el já rá sok tól el té rõ en – a
(2)–(6) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély, illetve jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amely for ga lom ba 
ho za tal cél já ból CE je lö lést vi se lõ esz kö zö ket – ren del te -
té sük nek meg fele lõen és a gyár tó juk ál tal meg adott fel -
hasz ná lá si ke re te ken be lül al kal maz va – kész let té vagy
esz köz rend szer ré ál lít össze, nyi lat ko za tot ál lít ki, amely -
ben ta nú sít ja, hogy

a) a gyár tó út mu ta tá sa i nak meg fele lõen el len õriz te az
esz kö zök il leszt he tõ sé gét és az il lesz tést ezek nek meg fele -
lõen vé gez te el;

b) a maga ál tal cso ma golt kész let, illetve rend szer cso -
ma go lá sa és a mel lé kelt hasz ná la ti út mu ta tó meg fe lel a
gyár tó vo nat ko zó út mu ta tá sa i nak;

c) a te vé keny sé get bel sõ ellen õr zés és fel ügye let mel -
lett vé gez te el.

(3) Bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély, illetve jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amennyi ben a
(2) be kez dés ben hi vat ko zott kész le tet, illetve esz köz rend -
szert vagy más olyan CE je lö lé sû esz közt, ame lyet gyár tó -
ja sze rint fel hasz ná lás elõtt ste ri li zál ni kell, for ga lom ba
ho za tal cél já ból ste ri li zál, a 4., 5. vagy 6. szá mú mel lék let -
ben le írt el já rá sok kö zül vá laszt hat. Az el já rá sok al kal ma -
zá sa és a ki je lölt szer ve zet köz re mû kö dé se csak a ste ri li tás
biz to sí tá sá ra irá nyuló el já rá sok ra kor lá to zó dik. A ste ri li -
zá lást vég zõ egy ide jû leg nyi lat ko zat ban ki je len ti, hogy a
ste ri li zá lást a gyár tó út mu ta tá sa i nak meg fele lõen vé -
gezte el.

(4) A (2)–(3) be kez dé sek sze rin ti esz kö zön nem kell
újabb CE je lö lést fel tün tet ni, azon ban csa tol ni kell hoz zá a 
1. szá mú mel lék let A. pont já nak 13. al pont já ban elõ írt tá -
jé koz ta tást, amely adott eset ben tar tal maz za az össze ál lí -
tás ban sze rep lõ esz kö zök gyár tó i tól szár ma zó, az össze -
állításra vo nat ko zó uta sí tá so kat is.

(5) A (2)–(3) be kez dé sek sze rin ti nyi lat ko za to kat 5 évig 
meg kell õriz ni, és azo kat a Hi va tal meg ke re sé sé re ren del -
ke zés re kell bo csá ta ni.

(6) Ha a kész let, illetve rend szer olyan esz közt tar tal -
maz, amely nem vi sel CE je lö lést vagy nem ere de ti ren del -
te té sé nek meg fele lõen ke rül al kal ma zás ra, ak kor a kész le -
tet, illetve rend szert ön ál ló esz köz nek kell te kin te ni és osz -
tály ba so ro lá sá nak meg fele lõen kell vizs gál ni, illetve a
6.  § sze rint ta nú sí ta ni.

Klinikai vizsgálatra szánt eszköz

9.  §

(1) A gyár tó vagy a meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a kli ni -
kai vizs gá lat ra szánt esz köz ese tén a vizs gá la tot annak
meg kez dé se elõtt be je len ti a Hi va tal nak. A be je len tés hez
mel lé kel ni kell a 8. szá mú mel lék let ben fel so rolt do ku -
men tu mo kat. A kli ni kai vizs gá lat ra egye bek ben a kü lön
jog sza bály ren del ke zé sei irány adó ak.
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(2) A kli ni kai ér té ke lést a 10. szá mú mel lék let elõ -
írásainak meg fele lõen kell vég re haj ta ni. A gyár tó a
10. szá mú mel lék let A. vagy B. pont já nak 2.3.7. al pont ja
sze rin ti je len tést a Hi va tal meg ke re sé sé re ren del ke zés re
bo csát ja.

(3) Az (1)–(2) be kez dés elõ írásait ak kor is al kal maz ni
kell, ha a kli ni kai vizs gá lat olyan CE je lö lés sel el lá tott esz -
köz zel tör té nik, amely nél a vizs gá lat cél ja el tér az esz köz -
nek a vo nat ko zó meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás ban hi vat -
ko zott al kal ma zá si cél já tól. A 10. szá mú mel lék let elõ -
írásait ér te lem sze rû en ilyen kor is al kal maz ni kell.

(4) A Hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je -
len tés rõl iga zo lást ál lít ki a gyár tó szá má ra, amely iga zo lás 
a kli ni kai vizs gá lat meg kez dé sé nek fel té te le.

Bejelentési kötelezettség

10.  §

(1) Az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren -
del ke zõ gyár tó, amely a 6.  § (4) és (7) be kez dé sei sze rin ti
el já rást köve tõen esz kö zö ket sa ját jo gon gyár t, illetve a
8.  § (2) és (3) be kez dé sei sze rin ti te vé keny sé get vé gez, ne -
vét, szék he lyét és az érin tett esz kö zök le írá sát nyil ván tar -
tás ba vé tel cél já ból a Hi va tal nál be sze rez he tõ for ma nyom -
tat vá nyon vagy annak elekt ro ni kus vál to za ta út ján a Hi va -
tal ré szé re be je len ti.

(2) Ha az EGT te rü le tén szék hellyel nem ren del ke zõ
gyár tó meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek szék he lye nem az
EGT más tag ál la má ban, ha nem a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén van, nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból kö te les be je len -
te ni a Hi va tal nak ne vét, szék he lyét és az érin tett esz kö zök
le írá sát, to váb bá ezen ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást a
Hi va tal nál be sze rez he tõ for ma nyom tat vá nyon vagy annak 
elekt ro ni kus vál to za ta út ján.

(3) A Hi va tal az (1) és (2) be kez dé sek sze rin ti be je len tés 
meg tör tén té rõl iga zo lást ad ki. A re giszt rált ada to kat a Hi -
va tal to váb bít ja az Euró pai Adat bank ba.

(4) A gyár tó, illetve a meg ha tal ma zott kép vi se lõ ne vét,
la kó he lyét vagy szék he lyét fel kell tün tet ni az esz köz cso -
ma go lá sán, illetve gyûj tõ cso ma go lá sán és a hasz ná la ti út -
mu ta tón.

(5) Min den II.b és III. be so ro lá sú or vos tech ni kai esz -
köz nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ hasz ná lat -
ba vé te le kor a Hi va tal tá jé koz ta tást kér het az azo no sít ha -
tó sá got biz to sí tó ada tok ról, valamint a cím ké rõl és hasz ná -
la ti út mu ta tó ról.

Nyilvántartásba vételi díj

11.  §

A 10.  § sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te lért az el já rás kez -
de mé nye zõ jé nek esz köz cso por ton ként a kü lön jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell
fi zet nie.

Adatkezeléssel összefüggõ rendelkezések

12.  §

(1) Imp lan tá tum be ül te té se ese tén a be teg to váb bi
gyógy ke ze lé se és egész ség ügyi el lá tá sa ér de ké ben az
egész ség ügyi szol gál ta tó kü lön nyil ván tar tást ve zet, amely 
tar tal maz za a be teg ne vét, szü le té si dá tu mát, el ér he tõ sé -
gét, a be ül te tés dá tu mát, a be ül te tett imp lan tá tum meg ne -
ve zé sét a gyár tó, a tí pus, és a so ro zat szám meg je lö lé sé vel.

(2) E ren de let al kal ma zá sa so rán a kü lön jog sza bá lyok -
ban fog lalt adat ke ze lés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket al -
kal maz ni kell.

Megfelelõségi jelölés

13.  §

(1) A 11. szá mú mel lék let sze rint meg ha tá ro zott CE
meg fe le lõ sé gi je lö lést a gyár tó nak lát ha tó an, ol vas ha tó an
és le tö röl he tet le nül kell fel tün tet nie az esz kö zön, to váb bá
annak ke res ke del mi cso ma go lá sán és a hasz ná la ti út mu ta -
tó ban.

(2) Ste ril ál la pot ban for ga lom ba ho zott esz kö zök ese té -
ben a CE je lö lést a ste ril cso ma go lá son és a ke res ke del mi
cso ma go lá son kell el he lyez ni.

(3) Ti los az esz kö zön min den olyan meg je lö lés, amely
fél re ve ze tõ vagy össze té veszt he tõ a CE je lö lés sel vagy
annak lát ha tó sá gát, ol vas ha tó sá gát kor lá toz za. Bár mely
más je lö lés el he lyez he tõ az esz kö zön, a cso ma go lá son
vagy az esz köz höz mel lé kelt út mu ta tó ban, fel té ve, hogy
ez ál tal nem csök ken a CE je lö lés lát ha tó sá ga és ol vas ha tó -
sá ga.

(4) Az esz köz olyan meg vál toz ta tá sa ese tén, amely be -
fo lyá sol ja az esz köz biz ton sá gos al kal ma zá sát, a CE je lö -
lés csak a 6.  § sze rin ti el já rá sok is mé telt le foly ta tá sa után
tün tet he tõ fel.

(5) A CE je lö lés mel lett – amennyi ben a meg fe le lõ ség -
ér té ke lés so rán al kal ma zás ra ke rült a 2., 4., 5. vagy a
6. szá mú mel lék let sze rin ti el já rá sok bár me lyi ke – fel kell
tün tet ni az el já rást le foly ta tó ki je lölt szer ve zet azo no sí tó
je lét is.

(6) Ke res ke del mi vá sá ron, ki ál lí tá son vagy be mu ta tón
az e ren de let elõ írásainak nem meg fe le lõ ter mék ab ban az
eset ben ál lít ha tó ki, ha erre jól lát ha tó jel zés fel hív ja a fi -
gyel met, meg je löl ve azt is, hogy a ter mék nem fe le l meg e
ren de let elõ írásainak, illetve az elõ írt meg fe le lõ ség ér té ke -
lést nem foly tat ták le.
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(7) Amennyi ben az esz köz re más olyan elõ írás is vo nat -
ko zik, amely az e ren de let ben fog lal tak tól el té rõ szem pon -
tok alap ján ren del ke zik a CE je lö lés al kal ma zá sá ról – kü -
lön jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a CE meg -
fe le lõ sé gi je lö lés azt is jel zi, hogy az esz köz meg fe lel a vo -
nat ko zó egyéb elõ írásoknak is.

A forgalomba hozatalt követõ váratlan események,
balesetek bejelentése

14.  §

(1) A gyár tó, a for gal ma zó, a meg ha tal ma zott kép vi se lõ, 
il let ve az egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó szerv vagy
sze mély ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az ész le lés tõl szá -
mí tott 3 na pon be lül a 12. szá mú mel lék let sze rint kö te les
be je len te ni a Hi va tal ré szé re az esz köz zel össze füg gés ben
be kö vet ke zett ese mé nyek kel kap cso la tos ada tot, ha az
esz köz bár mi lyen hi bás mû kö dé se, jel lem zõ i nek, il let ve
tel je sí tõ ké pes sé gé nek rom lá sa, va la mint a fel ira to zás vagy 
a hasz ná la ti út mu ta tó bár mely hi á nyos sá ga vagy elég te -
len sé ge a be teg, il let ve az esz köz ke ze lõ jé nek ha lá lá hoz
vagy egész sé gi ál la po tá nak sú lyos rom lá sá hoz ve ze tett
vagy ve zet he tett vol na.

(2) A gyár tó, a for gal ma zó, illetve meg ha tal ma zott kép -
vi se lõ az (1) be kez dés sze rint je len ti a Hi va tal nak, ha az ott 
meg je lölt ok, illetve bár mi lyen mû sza ki vagy gyó gyá sza ti
ok  miatt a gyár tó, illetve a meg ha tal ma zott kép vi se lõ az
esz közt tel jes kö rû en vissza hív ta.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés rõl a Hi va tal
– amennyi ben nem a gyár tó, a for gal ma zó, illetve a meg -
ha tal ma zott kép vi se lõ tet te meg a be je len tést – a gyár tót
vagy a meg ha tal ma zott kép vi se lõt ha la dék ta la nul, leg ké -
sõbb a tu do más ra ju tás tól szá mí tott 8 na pon be lül tá jé koz -
tat ja.

15.  §

(1) Ha a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy egy CE je lö lés sel el -
lá tott, he lye sen fel sze relt és kar ban tar tott, ren del te tés sze -
rû en hasz nált esz köz ve szé lyez tet he ti a be teg, a ke ze lõ
vagy más sze mély egész sé gét, illetve biz ton sá gát, ha tá ro -
zat tal ren del ke zik az esz köz

a) hasz ná la tá nak, illetve for gal ma zá sá nak a fel füg -
gesz té sé rõl,

b) for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sá ról, illetve a hasz ná la -
tá nak meg til tá sá ról,
to váb bá az okok meg je lö lé sé vel ér te sí ti a Bi zott sá got és az 
EGT tag ál la mo kat, így kü lö nö sen az 1. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott alap ve tõ biz ton sá gi és egész ség vé del -
mi kö ve tel mé nyek nek való meg nem fe le lés rõl, a ho no sí -
tott har mo ni zált szab vá nyok nem meg fe le lõ al kal ma zá sá -
ról, illetve hi á nyos sá ga i ról.

(2) Amennyi ben a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy egy esz -
köz re elõ írt meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rást nem, vagy nem 
meg fele lõen foly tat ták le, az (1) be kez dés a), illetve
b) pont já nak meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz za.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a Hi va tal ér te sí ti a
Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ sé get a kü lön jog sza bály -
ban fog lalt in téz ke dés meg té te le ér de ké ben.

(4) A Hi va tal az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti in téz ke dé -
sé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az esz köz gyár tó ját,
illetve a meg ha tal ma zott kép vi se lõt.

(5) Az (1) és (3) be kez dé sek sze rin ti ha tá ro za tot, illetve
a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség el já rá sa alap ján a for -
ga lom ból ki vont esz kö zök kö rét, azok gyár tó já nak, illetve
a meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek a ne vét az Egész ség ügyi
Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

A CE jelölés nélküli forgalmazás, illetve a CE jelölés
jogellenes alkalmazása

16.  §

(1) Amennyi ben – füg get le nül at tól, hogy a biz ton sá got
ve szé lyez te ti-e vagy sem – va la mely esz kö zön nem, illetve 
e ren de let meg sér té sé vel ke rült fel tün te tés re a CE je lö lés, a 
Hi va tal el ren de li az esz köz nek a for ga lom ból tör té nõ ki vo -
ná sát, illetve fel füg gesz ti az esz köz for gal ma zá sát, ki vé ve, 
ha a Hi va tal fel hí vá sá ra, az ab ban fog lalt ha tár idõn be lül a
gyár tó vagy annak meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a meg fe le -
lõ in téz ke dé sek meg té te lé vel biz to sít ja az e ren de let nek
való meg fe le lést, illetve a CE je lö lés hez szük sé ges fel té te -
le ket. Az el já rás ra egye bek ben a 15.  § elõ írásai az irány -
adók.

(2) Az (1) be kez dést ak kor is al kal maz ni kell, ha a
CE-je lö lést e ren de let nek meg fele lõen, de hely te le nül
olyan ter mé ke ken tün tet ték fel, ame lyek nem tar toz nak
e ren de let ha tá lya alá.

Idõszakos felülvizsgálat

17.  §

(1) A 13. szá mú mel lék let sze rin ti esz kö zö ket a fel hasz -
ná ló rend sze res idõ sza kos fe lül vizs gá lat nak kö te les alá -
vet ni annak ér de ké ben, hogy meg fe le lõ in for má ció áll jon
ren del ke zés re a hasz ná lat so rán be kö vet ke zõ ál lag rom lás -
ról, az esz köz do ku men tá ci ó já ban meg adott elõ írások
eset le ges meg vál to zá sá ról, valamint a ren del te tés sze rû és
biz ton sá gos tel je sí tõ ké pes ség fenn ál lá sá ról.
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(2) A fe lül vizs gá lat gya ko ri sá gát és a fe lül vizs gá lat tal
kap cso la tos egyéb elõ írásokat a 13. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

(3) A fe lül vizs gá la tot a ki je lölt szer ve zet, illetve a Hi va -
tal ál tal a fe lül vizs gá lat el vég zé sé re fel jo go sí tott szer ve zet
vé gez he ti el.

Ellenõrzés

18.  §

(1) Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat nak az egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye
ki adá sá ra ille té kes in té ze te (a to váb bi ak ban: in té zet) a mû -
kö dé si en ge dé lye zé si el já rás, valamint az egész ség ügyi
szol gál ta tó rend sze res el len õr zé se so rán a ren del ke zés re
álló do ku men tu mok, jegy zõ köny vek meg vizs gá lá sá val
ellen õr zi, hogy a fel hasz ná ló ele get tesz-e az egyes esz kö -
zök ren del te tés sze rû és biz ton sá gos tel je sí tõ ké pes sé gé re
vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek.

(2) Amennyi ben az in té zet meg ál la pít ja, hogy a fel hasz -
ná ló az e ren de let ben fog lalt kö te le zett sé gé nek így kü lö -
nö sen a 17.  §-ban fog lalt kö te le zett sé gé nek nem tett ele -
get, a fel hasz ná lót ha tár idõ meg je lö lé se mel lett fel hív ja az
adott esz köz do ku men tá ci ó já nak meg fe le lõ pót lá sá ra, tel -
je sí tõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sá ra. Ha a fel hasz ná ló a fel -
hí vás ban fog lalt kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az in -
té zet ha tá ro zat tal ren del ke zik az adott esz köz hasz ná la tá -
nak fel füg gesz té sé rõl, illetve – szük ség ese tén – kez de mé -
nye zi a Hi va tal nál az adott esz köz hasz ná lat ból tör té nõ ki -
vo ná sát.

(3) Ha az ellen õr zés so rán ala pos gya nú me rül fel, hogy
az adott esz köz nem elé gí ti ki a 4.  § sze rin ti kö ve tel mé nye -
ket, illetve nem, vagy nem meg fele lõen foly tat ták le a 6.  §
sze rin ti – az adott esz köz re vo nat ko zó – meg fe le lõ ség ér té -
ke lé si el já rást, az in té zet az adott esz köz hasz ná la tá nak fel -
füg gesz té se el ren de lé sé vel egy ide jû leg ér te sí ti a Hi va talt
és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rat.

(4) Az in té zet (2)–(3) be kez dé sei sze rin ti ha tá ro za tai
ellen – kü lön jog sza bály sze rint – jog or vos lat nak van
 helye.

(5) A gyár tó, a for gal ma zó vagy a meg ha tal ma zott kép -
vi se lõ az elõ zõ nap tá ri év ben for ga lom ba ho zott, a II.a osz -
tály ba tar to zó, ki fe je zet ten or vos tech ni kai esz kö zök fer -
tõt le ní té sé re szánt – kü lön jog sza bály sze rint bi o cid nak
mi nõ sü lõ ha tó anya got tar tal ma zó – or vos tech ni kai esz -
köz rõl min den év már ci us hó nap elsõ nap já ig a 14. szá mú
mel lék let sze rin ti adat lap meg kül dé sé vel kö te les tá jé koz -
tat ni a Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont
Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té ze tét (a továb biak ban:
OKK-OKBI). Az OKK-OKBI a be je len té sek alap ján el ké -
szí tett jegy zé ket to váb bít ja az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si
 Hivatalnak.

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések

19.  §

(1) E ren de let – (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –
a ki hir de tést kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 4.  §-a (3) be kez dé sé nek ha tály ba lé pé sé rõl 
kü lön jog sza bály ren del ke zik.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló 47/1999. (X. 6.) 
EüM ren de let, to váb bá az annak mó do sí tá sá ról  szóló
29/2002. (V. 24.) EüM ren de let, a 27/2003. (V. 16.)
ESZCSM ren de let, a 4/2005. (II. 25.) EüM ren de let,

b) az in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz kö zök rõl
 szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM ren de let 17.  §-ának
b) pont já nak a „és az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló
47/1999. (X. 6.) EüM ren de let 22.  §-a, illetve az ezt mó do -
sí tó 29/2002. (V. 24.) EüM ren de let 12.  §-ának (3) be kez -
dé se” szö veg ré sze,

c) az Egész ség ügyi, Szo ciá lis és Csa lád ügyi Mi nisz té -
rium En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta la meg ala pí -
tá sá val össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 12/2003. (III. 28.) ESZCSM ren de let 1.  §-a,

d) egyes egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek jog har mo -
ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 51/2004. (V. 21.)
ESZCSM ren de let 1–2.  §-a és 5.  §-ának (2)–(3) be kez dé se.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Egész -
ség ügyi Mi nisz té rium szak mai fel ügye le te alatt mû kö dõ,
or vos tech ni kai esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ellen õr -
zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek sza bá lya i ról  szóló
48/1999. (X. 6.) EüM ren de let ki egé szül a kö vet ke zõ
21.  §-sal:

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

a) a Ta nács 90/385/EGK irány elve (1990. jú ni us 20.)
az ak tív be ül tet he tõ or vos tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, 11. cikk (2)–(3) be -
kez dés, VIII. mel lék let;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 93/42/EGK irány -
elve (1993. jú ni us 14.) az or vos tech ni kai esz kö zök rõl,
16. cikk (2)–(3) be kez dés, XI. mel lék let.”

(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 90/385/EGK irány elve (1990. jú ni us 20.)
az ak tív be ül tet he tõ or vos tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, a 11. cikk
(2)–(3) be kez dé se és a VIII. mel lék let ki vé te lé vel;

b) a Ta nács 93/68/EGK irány elve (1993. jú li us 22.) a
87/404/EGK (egy sze rû nyo más tar tó edény), 88/378/EGK
(já té kok biz ton sá ga), 89/106/EGK (épí té si ter mé kek),
89/336/EGK (elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség),
89/392/EGK (gé pek), 89/686/EGK (egyé ni vé dõ esz kö -
zök), 90/384/EGK (nem au to ma ti kus mû kö dé sû mér le -
gek), 90/385/EGK (ak tív be ül tet he tõ or vos tech ni kai esz -
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kö zök), 90/396/EGK (gáz üze mû be ren de zé sek),
91/263/EGK (táv köz lé si vég be ren de zé sek), 92/42/EGK
(fo lyé kony vagy gáz ne mû tü ze lõ anyag gal mû kö dõ új me -
leg víz ka zá nok) és 73/23/EGK (meg ha tá ro zott fe szült ség -
ha tá ron be lü li hasz ná lat ra ter ve zett vil la mos sá gi be ren de -
zé sek) irány elv mó do sí tá sá ról, 9. cikk;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 93/42/EGK irány -
elve (1993. jú ni us 14.) az or vos tech ni kai esz kö zök rõl, az
1. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont ja, a 16. cikk (2)–(3) be -
kez dé se, a 21. cikk (1)–(2) be kez dé se és a XI. mel lék let ki -
vé te lé vel;

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 98/79/EK irány -
elve (1998. ok tó ber 27.) az in vit ro di ag nosz ti kai or vos -
tech ni kai esz kö zök rõl, 21. cikk (2) be kez dés;

e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/70/EK irány -
elve (2000. no vem ber 16.) a 93/42/EGK ta ná csi irány elv
sta bil em ber i vér- vagy plaz ma ké szít mé nye ket tar tal ma zó
or vos tech ni kai esz kö zök te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá -
ról;

f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/104/EK
irány elve (2001. de cem ber 7.) az or vos tech ni kai esz kö -
zök rõl  szóló 93/42/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Alapvetõ követelmények

A. Az osz tály ba so rolt esz kö zök ese té ben:

I. Általános követelmények

1. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen, hogy
az al kal ma zá si cél nak és kö rül mé nyek nek meg fele lõen
hasz nál va ne ve szé lyez tes se a be te gek egész sé gi ál la po tát,
biz ton sá gát, illetve a fel hasz ná lók vagy más sze mé lyek
biz ton sá gát; és a hasz ná la tá val járó bár mely egyéb ve szély 
a be teg szá má ra nyúj tott elõ nyök höz ké pest el fo gad ha tó
koc ká za tot je lent sen, és ma gas szin tû egész ség- és biz ton -
ság vé de lem mel pá ro sul jon.

2. A gyár tó ál tal al kal ma zott ki ala kí tá si és gyár tá si
meg ol dá sok fe lel je nek meg a biz ton sá gi alap el vek nek,
figye lembe véve az ál ta lá no san el fo ga dott mû sza ki szín -
vo na lat. A leg al kal ma sabb meg ol dá sok ki vá lasz tá sa so rán
a gyár tó nak a kö vet ke zõ alap el ve ket kell ér vé nye sí te nie a
fel so ro lás sor rend jé ben:

a) a koc ká zat ki kü szö bö lé se, ill. csök ken té se (ön ma gá -
ban biz ton sá gos ki ala kí tás és konst ruk ció);

b) a nem ki kü szö böl he tõ koc ká za tok vo nat ko zá sá ban
kel lõ vé del mi in téz ke dé sek al kal ma zá sa, be le ért ve a ri asz -
tást is, ha szük sé ges;

c) a fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sa az el fo ga dott vé del mi
in téz ke dé sek bár mi lyen hi á nyos sá ga  miatt meg ma ra dó
koc ká zat ról.

3. Az esz köz ren del kez zen a gyár tó szán dé ka sze rin ti
tel je sí tõ ké pes ség gel, és úgy le gyen ki ala kít va, gyárt va és
cso ma gol va, hogy al kal mas le gyen a gyár tó ál tal meg -
adott, a 2.  § a) pont ban hi vat ko zott egy vagy több funk -
cióra.

4. Az esz köz 1., 2. és 3. pont ban hi vat ko zott jel lem zõi
és tel je sí tõ ké pes sé ge – a gyár tó ál tal meg adott élet tar tam
alatt és ren des hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött fel lé põ
igény be vé te lek ha tá sá ra – ne vál toz zon meg hát rá nyo san
oly mér ték ben, hogy az a be te gek és adott eset ben más sze -
mé lyek egész sé gi ál la po tát és biz ton sá gát ve szé lyez tes se.

5. Az esz köz úgy le gyen ki ala kít va, gyárt va és cso ma -
gol va, hogy a ren del te té si cél já nak meg fe le lõ hasz ná la ta
so rán nyúj tott jel lem zõ it és tel je sí tõ ké pes sé gét a szál lí tá si
és tá ro lá si kö rül mé nyek ne ká ro sít sák, figye lembe véve a
gyár tó ál tal kö zölt út mu ta tá so kat és tá jé koz ta tást.

6. Bár mely nem kí vá na tos mel lék ha tás nak el fo gad ha tó
mér té kû koc ká za tot kell je len te nie a ter ve zett tel je sí tõ ké -
pes ség gel össze vet ve.

II. Tervezési és kialakítási követelmények

7. Ké mi ai, fi zi kai és bi o ló gi ai tu laj don sá gok

7.1. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,
hogy biz to sít sa az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek 1. pont ja sze -
rin ti jel lem zõ ket és szol gál ta tá so kat. Kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta ni

a) az al kal ma zott anya gok ki vá lasz tá sá ra, kü lö nö sen
to xi ci tá si, és ahol az szük sé ges gyú lé kony sá gi szem pont -
ból;

b) az al kal ma zott anya gok és a bi o ló gi ai szö ve tek, sej -
tek és test fo lya dé kok kom pa ti bi li tá sá ra, figye lembe véve
az esz köz al kal ma zá si cél ját.

7.2. Az esz köz úgy le gyen ki ala kít va, gyárt va és cso ma -
gol va, hogy a ká ros anya gok és ma rad vá nya ik a le he tõ leg -
ki sebb koc ká za tot je lent sék az esz köz szál lí tá sá ban, rak tá -
ro zá sá ban és hasz ná la tá ban érin tett sze mé lyek, valamint a
be te gek szá má ra, figye lembe véve az esz köz al kal ma zá si
cél ját. Kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni az érin tett hu mán
szö ve tek re, valamint az igény be vé tel idõ tar ta má ra és gya -
ko ri sá gá ra.

7.3. Az esz közt úgy kell ki ala kí ta ni és gyár ta ni, hogy
biz ton sá go san le hes sen al kal maz ni azok kal az anya gok -
kal, kö ze gek kel és gá zok kal, ame lyek kel a ren des hasz ná -
lat, illetve a ru tin sze rû el já rá sok so rán érint ke zés be ke rül.
Ha az esz köz gyógy sze rek be adá sá ra ké szült, ak kor úgy
kell ki ala kí ta ni és gyár ta ni, hogy az adott gyógy sze rek kel
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kom pa ti bi lis le gyen, fi gye lem mel a gyógy szer re vo nat ko -
zó ren del ke zé sek re és kor lá to zá sok ra, valamint az al kal -
ma zá si cél sze rin ti tel je sí tõ ké pes sé gé re is.

7.4. Ha az esz köz in teg ráns rész ként olyan anya got is
ma gá ban fog lal, ame lyet ha kü lön hasz nál nak, ak kor
gyógy szer nek mi nõ sül, és amely az esz köz zel együtt hasz -
nál va az esz köz ha tá sát elõ se gí ti, ak kor az anyag biz ton sá -
gát, mi nõ sé gét és hasz nos sá gát – figye lembe véve az esz -
köz al kal ma zá si cél ját – a gyógy sze rek törzs köny ve zé sé -
rõl  szóló jog sza bály ban elõ írt mó don bi zo nyí ta ni kell.

Ha az esz köz in teg ráns ré sze ként hu mán vér szár ma zé -
kot is ma gá ban fog lal, ak kor a ki je lölt szer ve zet nek ki kell
kér nie az Euró pai Gyógy szer ügy nök ség (a továb biak ban:
EMEA) tu do má nyos szak vé le mé nyét a szár ma zék mi nõ -
sé gé re és biz ton sá gá ra vo nat ko zó an. A szár ma zék nak mint 
az esz köz in teg ráns ré szé nek hasz nos sá gát az esz köz al -
kal ma zá si cél ját figye lembe véve kell vizs gál ni.

A hu mán vér szár ma zék min den té te lé nek min den gyár -
tá si adag já ból és/vagy kész ter mé ké bõl a gyógy sze rek re
vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban elõ írt mó don egy-egy
min tát meg kell vizs gál ni az erre ki je lölt la bo ra tó ri um ban.

7.5. Az esz köz úgy le gyen ki ala kít va és gyárt va, hogy az 
esz köz bõl el szi vár gó anya gok ál tal oko zott koc ká zat a le -
he tõ leg ki sebb le gyen.

7.6. Az esz köz úgy le gyen ki ala kít va és gyárt va, hogy a
kör nye zet bõl az esz köz be eset le ge sen be ke rü lõ anya gok
ál tal oko zott koc ká zat – fi gye lem mel az esz köz, illetve
annak kör nye ze te jel le gé re – a le he tõ leg ki sebb le gyen.

8. Fer tõ zés és mik ro bás szennye zõ dés

8.1. Az esz köz és gyár tá si fo lya ma ta úgy le gyen ki ala -
kít va, hogy a le he tõ leg ki sebb re csök ken jen a be te gek, a
fel hasz ná lók és har ma dik fél fer tõ zés ve szé lye. A ki ala kí -
tás te gye le he tõ vé az esz köz egy sze rû ke ze lé sét és a hasz -
ná lat so rán – ahol szük sé ges – a le he tõ leg ki sebb re csök -
kent se az esz köz be te gek, illetve a be teg esz köz ál tal tör té -
nõ szennye zõ dé sét.

8.2. Az ál la ti ere de tû szö ve tek olyan ál la tok tól szár maz -
za nak, ame lyek elõ ze te sen a szö ve tek fel hasz ná lá si cél já -
nak meg fele lõen el fo ga dott ál lat or vo si ellen õr zés és fel -
ügye let alatt ál lot tak. A ki je lölt szer ve zet nek meg kell
õriz nie az ál la tok föld raj zi ere de té re vo nat ko zó ada to kat.
Az ál la ti ere de tû szö ve tek, sej tek és anya gok fel dol go zá -
sát, tar tó sí tá sát, vizs gá la tát és ke ze lé sét úgy kell vé gez ni,
hogy op ti má lis biz ton sá gú le gyen. Kü lö nö sen ügyel ni kell
arra, hogy a ví ru sok nak va li dált el já rá sok kal tör té nõ el -
pusz tí tá sá val, illetve in ak ti vá lá sá val a gyár tás so rán meg -
va ló sul jon a ví ru sok kal és egyéb fer tõ zõ kór oko zók kal
szem be ni védelem.

8.3. A ste ril ál la pot ban szál lí tott esz közt úgy kell ter vez -
ni, gyár ta ni és is mé tel ten fel nem hasz nál ha tó cso ma go ló -
anyag gal, illetve meg fe le lõ el já rás al kal ma zá sá val cso ma -
gol ni, hogy ste ri li tá sát a for ga lom ba ho za tal so rán a gyár tó 

ál tal elõ írt tá ro lá si és szál lí tá si fel té te lek kö zött a ste ril cso -
ma go lás sé rü lé sé ig vagy fel nyi tá sá ig meg õriz ze.

8.4. Ste ril ál la pot ban szál lí tott esz közt meg fe le lõ, va li -
dált mód szer rel kell gyár ta ni és ste ri li zál ni.

8.5. A ste ri li zá lás ra szánt esz közt kel lõ en el len õr zött
kör nye ze ti stb. kö rül mé nyek kö zött kell gyár ta ni.

8.6. A nem ste ril esz köz cso ma go lá sá ra al kal ma zott
cso ma go lá si rend szer biz to sít sa az elõ írt tisz ta sá got, és
– amennyi ben az esz közt fel hasz ná lás elõtt ste ri li zál ni
kell – a mik ro bák okoz ta szennye zõ dés ve szé lyét a le he tõ
leg ki sebb re csök kent se, és a cso ma go lás le gyen al kal mas a 
gyár tó ál tal meg je lölt ste ri li zá lá si módra.

8.7. Az esz köz cso ma go lá sa, illetve cím ké je te gye le he -
tõ vé a ste ril és a nem ste ril ál la pot ban kap ha tó azo nos vagy 
ha son ló ter mé kek meg kü lön böz te té sét.

9. Szer ke ze ti és kör nye ze ti tu laj don sá gok

9.1. Ha az esz közt ren del te tés sze rû en más esz kö zök kel
vagy be ren de zé sek kel együt te sen hasz nál ják, a tel jes
össze ál lí tás, be le ért ve a csat la ko zá so kat is, le gyen biz ton -
sá gos és ne ront sa az esz kö zök meg adott tel je sí tõ ké pes sé -
gét. Az al kal ma zás ra vo nat ko zó an min den kor lá to zást fel
kell tün tet ni a cím kén vagy a hasz ná la ti út mu ta tó ban.

9.2. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,
hogy amennyi re le het meg szün tes se, illetve a le he tõ leg ki -
sebb re csök kent se

a) a fi zi kai sa já tos sá ga i val, ezen be lül a tér fo gat/nyo -
más ará nyá val, a mé re ti sa já tos sá gok kal és – ahol az in do -
kolt – az er go nó mi ai sa já tos sá gok kal kap cso la tos sé rü lé -
sek koc ká za tát;

b) az éssze rû en elõ re lát ha tó kör nye ze ti ha tá sok kal
(pl. mág ne ses te rek kel, kül sõ vil la mos be fo lyá sok kal,
elekt ro szta ti kus ki sü lés sel, nyo más sal, hõ mér sék let tel
vagy nyo más és gyor su lás vál to zá sok kal) össze füg gõ koc -
ká za tot;

c) a bi zo nyos vizs gá la tok hoz vagy ke ze lé sek hez ál ta lá -
ban al kal ma zott egyéb esz kö zök kel való köl csö nös za va -
rás koc ká za tát;

d) a fel hasz nált anya gok el öre ge dé sén vagy a mérõ,
illetve ellen õr zõ be ren de zé sek pon tos sá gán ala pu ló koc -
ká za to kat, ame lyek ab ból fa kad nak, hogy nincs mód kar -
ban tar tás ra, illetve ka lib rá lás ra (pl. imp lan tá tu mok ese té -
ben).

9.3. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,
hogy ren del te tés sze rû hasz ná lat, illetve az egyet len hi ba ál -
la pot fenn ál lá sa ese tén a le he tõ leg ki sebb le gyen a tûz- és
rob ba nás ve szély. Kü lö nös kép pen vo nat ko zik ez azok ra az 
esz kö zök re, ame lyek gyú lé kony vagy gyul la dást oko zó
anya gok nak van nak ki té ve.

10. Mé rõ funk ci ó val ren del ke zõ esz kö zök

10.1. A mé rõ funk ci ó val ren del ke zõ esz közt úgy kell ki -
ala kí ta ni és gyár ta ni, hogy az esz köz al kal ma zá si cél já nak
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meg fe le lõ pon tos sá gi ha tá rok kö zött a mért ér té kek ki elé -
gí tõ pon tos sá ga és sta bi li tá sa biz to sít va le gyen. A gyár tó -
nak fel kell tün tet nie a pon tos sá gi ha tá ro kat.

10.2. A mérõ, ke ze lõ és ki jel zõ egy sé gek az er go nó mi ai
alap el vek nek meg fe le lõ en le gye nek ki ala kít va, figye -
lembe véve az esz köz ren del te té sét.

10.3. A mé rõ funk ci ó val ren del ke zõ esz köz zel vég zett
mé ré sek ered mé nyei a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi
XLV. tör vény sze rin ti tör vényes mér ték egy sé gek ben le -
gye nek ki fe jez ve.

11. Su gár vé de lem

11.1. Ál ta lá nos elõ írás
11.1.1. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,

hogy a be te gek, az al kal ma zók és más sze mé lyek su gár ter -
he lé se az al kal ma zá si cél lal össze egyez tet he tõ en a le he tõ
leg ki sebb le gyen úgy, hogy ez a te rá pi ás vagy di ag nosz ti -
kai cél ból elõ írt dó zis szin tet ne kor lá toz za.

11.2. Szán dé kolt su gár zás
11.2.1. Ha az esz köz olyan ki ala kí tá sú, hogy meg ha tá -

ro zott or vo si cél ból ve szé lyes szin tû su gár zást bo csát ki,
amely nek elõ nyei meg ha lad ják a ki bo csá tás ban rej lõ ve -
szé lye ket, a fel hasz ná ló nak le gyen le he tõ sé ge a ki bo csá tás 
sza bá lyo zá sá ra. Az ilyen esz kö zök ki ala kí tá sa és ki vi te le
olyan le gyen, hogy biz to sít sa a vo nat ko zó vál toz tat ha tó
pa ra mé te rek meg is mé tel he tõ sé gét és tûrését.

11.2.2. A po ten ci á li san ve szé lyes, lát ha tó vagy lát ha tat -
lan su gár zást ki bo csá tó esz kö zö ket – amennyi ben erre
mód van – a su gár zás jel zé sé re akusz ti kus vagy fény jel zés -
sel kell el lát ni.

11.3. Nem szán dé kolt su gár zás
11.3.1. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,

hogy a be te gek nek, fel hasz ná lók nak és más sze mé lyek nek
a nem szán dé kolt, szórt vagy vé let len su gár zá sok ból szár -
ma zó su gár ter he lé se a le he tõ leg ki sebb le gyen.

11.4. Hasz ná la ti út mu ta tó
11.4.1. A su gár zást ki bo csá tó esz köz hasz ná la ti út mu ta -

tó ja ad jon rész le tes tá jé koz ta tást a ki bo csá tott su gár zás ter -
mé sze té rõl, a be te gek és fel hasz ná lók vé del mé nek mód já -
ról, a té ves hasz ná lat el ke rü lé sé rõl, valamint a fel sze re lés -
sel járó ve szé lyek ki kü szö bö lé sé rõl.

11.5. Io ni zá ló su gár zás
11.5.1. Az io ni zá ló su gár zást ki bo csá tó esz köz olyan ki -

ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen, hogy biz to sít sa – ha az meg -
valósítható – a ki bo csá tott su gár zás mennyi sé gé nek, ge o -
met ri á já nak és mi nõ sé gé nek az al kal ma zá si cél figye -
lembe véte lével tör té nõ vál toz tat ha tó sá gát és sza bá lyoz ha -
tó sá gát.

11.5.2. A ra di o ló gi ai di ag nosz ti kai ren del te té sû, ioni -
záló su gár zást ki bo csá tó esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi -
te lû le gyen, hogy az or vo si cél nak meg fe le lõ ké pet és/vagy 
ki me ne ti mi nõ sé get biz to sít son úgy, hogy a be teg és a fel -
hasz ná ló su gár ter he lé se a le he tõ leg ki sebb legyen.

11.5.3. A ra di o ló gi ai te rá pi ás ren del te té sû, io ni zá ló su -
gár zást ki bo csá tó esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le -
gyen, hogy le he tõ vé te gye a dó zis, a nya láb tí pus, az ener -
gia és – ha in do kolt – a su gár zás mi nõ sé gé nek meg bíz ha tó
el len õr zé sét és sza bá lyo zá sát.

12. Ener gia for rás hoz kap csolt vagy az zal el lá tott esz -
kö zök re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

12.1. Prog ra moz ha tó elekt ro ni kus rend sze re ket tar tal -
ma zó esz köz olyan ki ala kí tá sú le gyen, hogy ren del te té sé -
nek meg fele lõen biz to sít sa ezek ben a rend sze rek ben a
meg is mé tel he tõ sé get, meg bíz ha tó sá got és tel je sí tõ ké pes -
sé get. A rend szer ben az egye di hiba elõ for du lá sa ese té re
olyan meg ol dá so kat kell al kal maz ni, ame lyek a le he tõ sé -
gek hez ké pest ki kü szö bö lik vagy csök ken tik a le het sé ges
koc ká za to kat.

12.2. Az olyan esz közt, amely nél a be teg biz ton sá ga a
bel sõ ener gia el lá tás tól függ, el kell lát ni az ener gia for rás
ál la po tá nak a meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló esz köz zel.

12.3. Az olyan esz köz nek, amely nél a be teg biz ton sá ga
kül sõ ener gia el lá tás tól függ, olyan ri asz tó rend szert kell
tar tal maz ni, amely jel zi az ener gia el lá tás bár mi lyen hi bá -
ját.

12.4. Az olyan esz köz nek, amely nek ren del te té se a be -
teg egy vagy több kli ni kai pa ra mé te ré nek a fi gye lé se, meg -
fe le lõ ri asz tó rend szert kell tar tal maz nia a fel hasz ná ló
riasz tására a be teg ha lá lá val vagy egész sé gi ál la po tá nak
ko moly rom lá sá val fe nye ge tõ hely ze tek ben.

12.5. Az esz köz ki ala kí tá sa és ki vi te le olyan le gyen,
hogy a le he tõ leg ki sebb re csök kent se az olyan elekt ro mág -
ne ses te rek ke let ke zé sé nek a ve szé lyét, ame lyek más, a
szo ká sos kör nye zet ben lévõ esz kö zök vagy be ren de zé sek
mû kö dé sét ká ro san be fo lyá sol hat ják.

12.6. Elekt ro mos ság gal össze füg gõ koc ká za tok el le ni
vé de lem

Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen, hogy a
le he tõ leg na gyobb mér ték ben el ke rül he tõ le gyen a vé let -
len áram ütés ve szé lye ren del te tés sze rû hasz ná lat és szak -
sze rû te le pí tés mel lett, valamint az egyet len hiba ál la po tá -
ban.

12.7. Vé de lem me cha ni kai és hõ mér sék le ti koc ká za tok
ellen

12.7.1. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,
hogy a be te gek és a fel hasz ná lók véd ve le gye nek olyan
me cha ni kai ve szé lyek kel szem ben, mint pl. a nem meg fe -
le lõ szi lárd ság gal és sta bi li tás sal, valamint a moz gó al kat -
ré szek kel kap cso la tos ve szé lyek.

12.7.2. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,
hogy – figye lembe véve a mû sza ki fej lõ dést is – a le he tõ
leg ala cso nyabb szint re csök ken jen az ál ta la kel tett, nem a
ren del te tés sze rû mû kö dés hez tar to zó rez gé sek bõl szár ma -
zó ve szély. En nek ér de ké ben al kal maz ni kell a rez gés -
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csök ken tés mód sze re it, kü lö nö sen a rez gé sek ke let ke zé sé -
nek helyén.

12.7.3. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen,
hogy a le he tõ leg ala cso nyabb szint re csök ken jen az esz köz 
ál tal ki bo csá tott, nem a ren del te tés sze rû mû kö dés hez tar -
to zó zaj ból ere dõ ve szély, figye lembe véve a mû sza ki fej -
lõ dést és az el ér he tõ – el sõ sor ban a zaj for rás nál al kal ma -
zan dó – zaj csök ken tõ meg ol dá so kat.

12.7.4. A vil la mos, gáz-, hid ra u li kus vagy pne u ma ti kus
ener gia el lá tás hoz kap cso ló dó olyan csat la ko zók és sze rel -
vé nyek, ame lye ket a fel hasz ná ló nak kell ke zel ni, olyan ki -
ala kí tá sú ak és szer ke ze tû ek le gye nek, hogy min den koc -
ká zat a le he tõ leg ki sebb le gyen.

12.7.5. Az esz köz hoz zá fér he tõ ré szei és azok kör nye -
ze te (ki vé ve azo kat a ré sze ket, ame lyek ren del te té se hõ el -
lá tás vagy adott hõ mér sék let el éré se) ren des hasz ná lat
mel lett ne ér jen el ve szé lyes hõ mér sék le tet.

12.8. Anya gok nak vagy ener gi á nak a be te gek ré szé re
tör té nõ át adá sá ból ere dõ koc ká za tok el le ni vé de lem

12.8.1. A be te gek ré szé re ener gi át vagy anya go kat át -
adó esz köz olyan ki ala kí tá sú le gyen, hogy az át adott
mennyi ség a be teg és a fel hasz ná ló biz ton sá ga ér de ké ben
kel lõ pon tos ság gal be ál lít ha tó le gyen és ez a be ál lí tás ne
vál toz zon meg.

12.8.2. Az esz köz le gyen al kal mas a mennyi ség sza bá -
lyo zás min den faj ta za va rá nak meg aka dá lyo zá sá ra, illetve
jel zé sé re. Az esz köz le gyen al kal mas az ener gia vagy
anyag vé let len sze rû ve szé lyes túl ada go lá sá nak meg aka dá -
lyo zá sá ra.

12.9. A ke ze lõ szer vek és ki jel zõk ren del te té sét az esz -
kö zön egy ér tel mû en meg kell adni. Ha ma gán az esz kö zön 
a mû köd te té sé hez szük sé ges tá jé koz ta tá sok van nak, vagy
az esz köz vi zu á li san jel zi az üze mi vagy a be ál lí tá si pa ra -
mé te re ket, ak kor ezek a tá jé koz ta tá sok a fel hasz ná ló és
adott eset ben a be teg szá má ra ért he tõ ek le gye nek.

13. A gyár tó ál tal ren del ke zés re bo csá tan dó tá jé koz ta -
tá sok

13.1. Va la mennyi esz közt el kell lát ni a biz ton sá gos
hasz ná lat hoz és a gyár tó azo no sí tá sá hoz szük sé ges, a po -
ten ci á lis fel hasz ná lók kép zett sé gét és tu dás szint jét figye -
lembe vevõ in for má ci ó val. Ez az in for má ció a cím kén és a
hasz ná la ti út mu ta tó ban sze rep lõ ada tok ból áll. Az esz köz
biz ton sá gos hasz ná la tá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást el sõ -
sor ban ma gán az esz kö zön, illetve az egye di, adott eset ben 
a ke res ke del mi cso ma go lá son is fel kell tün tet ni, ha ez a
gya kor lat ban meg va ló sít ha tó. Ha egye di cso ma go lás ra
nincs mód, ak kor a tá jé koz ta tást az esz kö zök kel (egy vagy
több esz köz zel) szál lí tott is mer te tõ ben kell kö zöl ni. Min -
den egyes esz köz nek a cso ma go lás ban tar tal maz nia kell
hasz ná la ti út mu ta tót. Nél kü löz he tõ a hasz ná la ti út mu ta tó
az I. vagy a II.a osz tály ba tar to zó esz kö zök ese té ben, ha
azo kat ilyen út mu ta tók nél kül is tel jes biz ton ság gal le het
hasz nál ni.

13.2. A cím kén sze rep lõ tá jé koz ta tót le he tõ leg szim bó -
lu mok kal kell meg ad ni. Va la mennyi hasz nált jel kép és
azo no sí tó szín fe lel jen meg a har mo ni zált szab vá nyok nak.
Olyan te rü le te ken, ahol nin cse nek szab vá nyok, a jel ké pe -
ket és a szí ne ket le kell írni az esz köz höz mel lé kelt do ku -
men tá ci ó ban.

13.3. A cím ké nek a kö vet ke zõ ada to kat kell tartal -
maznia:

a) a gyár tó ne vét vagy ke res ke del mi el ne ve zé sét és
 címét. Az EGT-be for ga lom ba ho za tal cél já ból im por tált
esz kö zök ese tén a cím ké nek vagy a kül sõ cso ma go lás nak,
vagy a hasz ná la ti út mu ta tó nak tar tal maz nia kell ezen kí vül 
a meg ha tal ma zott kép vi se lõ ne vét és cí mét;

b) a fel hasz ná ló szá má ra az esz köz nek, illetve a cso -
mag tar tal má nak a pon tos azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada -
to kat;

c) ahol az in do kolt, a „STERILE” szót;
d) ahol az in do kolt, a gyár tá si té tel szá mot, me lyet a

„LOT” szó elõz meg, vagy a so ro zat szá mot;
e) ahol az in do kolt, az esz köz biz ton sá gos fel hasz ná lá -

sá nak a le já ra ti ide jét év vel és hó nap pal ki fe jez ve;
f) ahol az in do kolt, annak meg je lö lé sét, hogy az esz köz

egy szer hasz ná la tos;
g) ren de lés re ké szült esz kö zök ese tén a „ren de lés re ké -

szült esz köz” fel ira tot;
h) a kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz kö zök ese tén a „ki zá -

ró lag kli ni kai vizs gá lat ra” fel ira tot;
i) min den kü lön le ges tá ro lá si fel té telt, illetve ke ze lé si

kö ve tel ményt;
j) min den kü lön le ges mû köd te té si út mu ta tót;
k) min den szük sé ges fi gyel mez te tést, illetve a meg -

teendõ óv in téz ke dé sek re vo nat ko zó uta sí tást;
l) az e) pont alá nem tar to zó ak tív esz kö zök ese tén a

gyár tá si évet, ame lyet a té tel- vagy so ro zat szám is tar tal -
maz hat;

m) ha az in do kolt, a ste ri li zá lás mód ját;
n) a 2.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja alá tar to zó esz kö -

zök ese té ben annak meg je lö lé sét, hogy az esz köz hu mán
vér szár ma zé kot tar tal maz.

13.4. Amennyi ben a fel hasz ná ló szá má ra az esz köz ren -
del te té se nem nyil ván va ló, a gyár tó nak vi lá go san meg kell 
azt je löl nie a cím kén és a hasz ná la ti út mu ta tó ban.

13.5. Ha cél sze rû és meg va ló sít ha tó, azo no sí ta ni kell az
esz kö zö ket és a le vá laszt ha tó al kat ré sze ket, szük ség ese -
tén so ro za ton ként, hogy min den szük sé ges in téz ke dést
meg le hes sen ten ni az esz kö zök és a le vá laszt ha tó al kat ré -
szek ál tal hor do zott bár mi lyen po ten ci á lis ve szély ki mu ta -
tá sa ér de ké ben.

13.6. A hasz ná la ti út mu ta tó nak a kö vet ke zõ ada to kat
kell tar tal maz nia, a konk rét eset nek meg fele lõen ér te lem -
sze rû en:

a) a d) és az e) ki vé te lé vel a 13.3. pont ban le ír ta kat;
b) a 3. pont ban hi vat ko zott tel je sí tõ ké pes sé get és az

eset le ges nem kí vá na tos mel lék ha tá so kat,
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c) amennyi ben a ren del te tés sze rû hasz ná lat ér de ké ben
az esz közt más or vo si esz köz zel vagy be ren de zés sel kell
össze kap csol ni, a biz ton sá gos kom bi ná ció ki ala kí tá sa ér -
de ké ben szük sé ges ada to kat a meg fe le lõ esz kö zök vagy
be ren de zé sek ki vá lasz tá sá hoz;

d) va la mennyi ada tot, amely annak el len õr zé sé hez
szük sé ges, hogy az esz közt he lye sen sze rel ték-e fel, biz -
ton sá gos és üzem kész ál la pot ban van-e. Meg kell adni to -
váb bá az esz köz pon tos és biz ton sá gos mû kö dé sé hez szük -
sé ges kar ban tar tás, ka lib rá lás jel le gé re és gya ko ri sá gá ra
vo nat ko zó ada to kat;

e) szük ség ese tén az esz köz be ül te té sé vel kap cso la tos
bi zo nyos koc ká za tok el ke rü lé sé re szol gá ló tá jé koz ta tást;

f) spe ci á lis ke ze lé sek vagy vizs gá la tok so rán az esz -
köz zel össze füg gés ben je lent ke zõ köl csö nös za va rá sok
ve szé lyé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást;

g) a ste ril cso ma go lás sé rü lé sé nek ese té re vo nat ko zó
tá jé koz ta tást, szük ség ese tén a meg fe le lõ új ra ste ri li zá lá si
mód ra vo nat ko zó ada to kat;

h) is mé tel ten fel hasz nál ha tó esz köz ese tén tá jé koz ta -
tást az új ra fel hasz ná lást le he tõ vé tévõ el já rá sok ról, ide ért -
ve a tisz tí tást, fer tõt le ní tést, cso ma go lást és adott eset ben
az új ra ste ri li zá lást, valamint az is mé telt fel hasz ná lá sok
szá mát kor lá to zó ada to kat. Fel hasz ná lás elõtt ste ri li zá lan -
dó esz kö zök ese té ben a tisz tí tá si és ste ri li zá lá si uta sí tás
olyan le gyen, hogy meg fe le lõ al kal ma zá sa ese tén az esz -
köz meg fe lel jen az I. fe je zet kö ve tel mé nye i nek;

i) amennyi ben az szük sé ges, az esz köz hasz ná lat ba vé -
te le elõt ti to váb bi ten ni va ló kat (pl. ste ri li zá lás, vég sõ
össze sze re lés stb.);

j) az or vo si cél ból su gár zást ki bo csá tó esz kö zök ese té -
ben a su gár zás jel le gét, tí pu sát, in ten zi tá sát és el osz lá sát.

A hasz ná la ti út mu ta tó nak ezen kí vül tar tal maz nia kell
azo kat az ada to kat is, ame lyek alap ján az el len ja val la tok -
ról és a szük sé ges óv in téz ke dé sek rõl az or vo si sze mély zet
rö vi den tá jé koz tat ni tud ja a be te get. Ezek nek az ada tok nak 
a kö vet ke zõk re kell ki ter jed ni ük:

k) arra az eset re vo nat ko zó óv in téz ke dé sek re, ha az
esz köz tel je sí tõ ké pes sé ge meg vál to zik;

l) az éssze rû en elõ re lát ha tó kör nye ze ti fel té te lek kö zött 
fel lé põ ha tá sok, mint mág ne ses te rek, kül sõ vil la mos be -
ha tá sok, elekt ro szta ti kus ki sü lé sek, nyo más és a nyo más -
vál to zá sok, gyor su lás, az ön gyul la dás ve szé lyé vel járó
me le ge dé sek stb. ese té re vo nat ko zó óv in téz ke dé sek re;

m) azok ra a gyógy sze rek re, illetve gyógy ter mé kek re
vo nat ko zó tá jé koz ta tás ra, ame lyek be adá sá ra a kér dé ses
esz közt szán ták, be le ért ve az ilyen anya gok ra vo nat ko zó
bár mi fé le kor lá to zást is;

n) az esz köz hul la dé ká val kap cso la tos bár mi lyen kü -
lön le ges, szo kat lan ve szély el le ni óv in téz ke dé sek re;

o) az esz köz ben lévõ, a 7.4. pont nak meg fele lõen az esz -
köz in teg ráns ré sze ként je len lévõ gyógy ha tá sú anyag ra;

p) mé rõ funk ci ó val ren del ke zõ esz kö zök ese tén az esz -
köz tõl meg kö ve telt pon tos ság ra.

13.7. A 13.1–13.6. pont ban fel so rol tak nak ma gyar nyel -
ven kell az esz köz vég fel hasz ná ló ja ren del ke zé sé re áll -

niuk. A ke ze lõ szer vek re vo nat ko zó, köz vet le nül azok mel -
lett el he lye zett ide gen nyel vû fel ira tok szim bó lum nak te -
kin ten dõk, ha azok je len té sét a hasz ná la ti út mu ta tó rész le -
te sen meg ma gya ráz za.

14. Ahol az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek való meg fe le -
lõ ség nek, mint pl. az A.I.6. pont já ban, kli ni kai ada to kon
kell ala pul nia, ott eze ket az ada to kat a 10. szá mú mel lék let
sze rint kell meg ál la pí ta ni.

B. Az ak tív be ül tet he tõ esz kö zök ese té ben:

I. Általános követelmények

1. Az esz közt úgy kell ki ala kí ta ni és gyár ta ni, hogy az
al kal ma zá si cél nak és kö rül mé nyek nek meg fele lõen be ül -
tet ve al kal ma zá sa ne ve szé lyez tes se a be te gek egész sé gi
ál la po tát vagy biz ton sá gát. Az esz köz sem mi fé le ve szélyt
nem je lent het a be ül te tést vég zõ re vagy más sze mély re.

2. Az esz köz nek ren del kez nie kell a gyár tó szán dé ka
sze rin ti tel je sí tõ ké pes ség gel, vagyis oly mó don kell ki ala -
kí ta ni és gyár ta ni, hogy al kal mas le gyen a gyár tó ál tal
meg adott, a 2.  § a) pont ban hi vat ko zott egy vagy több
funk ci ó ra.

3. Az esz köz 1. és 2. pont ban hi vat ko zott jel lem zõi és
tel je sí tõ ké pes sé ge – a gyár tó ál tal meg adott élet tar tam
alatt és ren des hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött fel lé põ
igény be vé te lek ha tá sá ra – ne vál toz zon meg hát rá nyo san
oly mér ték ben, hogy az a be te gek és adott eset ben más sze -
mé lyek egész sé gi ál la po tát és biz ton sá gát ve szé lyez tes se.

4. Az esz közt oly mó don kell meg ter vez ni, elõ ál lí ta ni
és cso ma gol ni, hogy jel lem zõi és tel je sí tõ ké pes sé ge a
gyár tó ál tal meg ha tá ro zott tá ro lá si és szál lí tá si kö rül mé -
nyek (hõ mér sék let, ned ves ség tar ta lom stb.) kö zött ne vál -
toz zon.

5. Eset le ges nem kí vá na tos mel lék ha tás – a szán dé kolt
tel je sí tõ ké pes ség gel össze vet ve – el fo gad ha tó mér té kû
koc ká za tot je lent sen.

II. Tervezési és kialakítási követelmények

6. A gyár tó ál tal al kal ma zott ki ala kí tá si és gyár tá si
meg ol dá sok fe lel je nek meg a biz ton sá gi alap el vek nek,
figye lembe véve az ál ta lá no san el fo ga dott mû sza ki szín -
vo na lat.

7. A be ül tet he tõ esz közt úgy kell meg ter vez ni, elõ ál lí -
ta ni és is mé tel ten fel nem hasz nál ha tó cso ma go lás ba cso -
ma gol ni, hogy for ga lom ba ke rü lés kor ste ril le gyen, és
hogy a gyár tó ál tal meg ha tá ro zott tá ro lá si és szál lí tá si kö -
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rül mé nyek kö zött ste ril ma rad jon a cso ma go lás nak az esz -
köz be ül te té sét meg elõ zõ fel bon tá sá ig.

8. Az esz köz olyan ki ala kí tá sú és ki vi te lû le gyen, hogy
amennyi re le het meg szün tes se, illetve a le he tõ leg ki sebb re 
csök kent se

a) a fi zi kai sa já tos sá ga i val, ezen be lül a mé re ti sa já tos -
sá gok kal kap cso la tos sé rü lé sek koc ká za tát;

b) az ener gia for rá sok al kal ma zá sá val össze füg gõ koc -
ká za to kat, kü lö nös te kin tet tel – vil la mos ener gia hasz ná la -
ta ese tén – a szi ge te lés re, a hi ba ára mok ra és az esz köz túl -
he vü lé sé re;

c) az éssze rû en elõ re lát ha tó kör nye ze ti ha tá sok kal
(pl. mág ne ses te rek kel, kül sõ vil la mos be fo lyá sok kal,
elekt ro szta ti kus ki sü lés sel, nyo más sal, hõ mér sék let tel
vagy nyo más- és gyor su lás vál to zá sok kal) össze füg gõ koc -
ká za tot;

d) az or vo si be avat ko zá sok kal, kü lö nö sen a de fib ril lá -
to rok vagy nagy frek ven ci ás se bé sze ti ké szü lé kek al kal ma -
zá sá val össze füg gõ koc ká za to kat;

e) azo kat a koc ká za to kat, ame lyek az esz köz ben a kü -
lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott vé del mi kö ve tel mé -
nyek kel össz hang ban levõ ra dio ak tív anya gok ból szár ma -
zó io ni zá ló su gár zás sal függ nek össze;

f) azo kat a koc ká za to kat, ame lyek ak kor lép het nek fel,
ha a kar ban tar tás és a ka lib rá lás le he tet len, be le ért ve

– a hi ba ára mok túl zott meg nö ve ke dé sét,
– az al kal ma zott anya gok el öre ge dé sét,
– az esz köz ál tal kel tett túl zott fel me le ge dé sét,
– bár mely mé rõ- vagy sza bá lyo zó me cha niz mus pon -

tos sá gá nak csök ke né sét.

9. Az esz kö zö ket oly mó don kell meg ter vez ni és elõ ál -
lí ta ni, hogy ga ran tál ni le hes sen az „I. Ál ta lá nos kö ve tel -
mé nyek” címû rész ben em lí tett jel lem zõ ket és tel je sít mé -
nye ket, kü lö nös fi gye lem mel a kö vet ke zõk re:

a) az al kal ma zott anya gok meg vá lasz tá sa, kü lö nö sen a
to xi ci tás szem pont já ból;

b) az al kal ma zott anya gok, valamint a bi o ló gi ai szö ve -
tek, sej tek és test ned vek kö zöt ti köl csö nös kom pa ti bi li tás,
te kin tet tel az esz köz ter ve zett fel hasz ná lá sá ra;

c) az esz kö zök kom pa ti bi li tá sa azok kal az anya gok kal,
ame lyek ada go lá sá ra hi va tot tak;

d) az érint ke zé sek mi nõ ség e, kü lö nös te kin tet tel a biz -
ton ság ra;

e) az ener gia for rás meg bíz ha tó sá ga;
f) adott eset ben meg fe le lõ tö mí tett ség;
g) a prog ra mo zá si, a sza bá lyo zó és az ellen õr zõ rend -

sze rek – be le ért ve a szoft vert is – ki fo gás ta lan mû kö dé se.

10. Ab ban az eset ben, ha az esz köz szer ves al ko tó rész -
ként olyan anya got is tar tal maz, amely – ha ön ma gá ban al -
kal maz zák – gyógy szer nek mi nõ sül, és amely nek az esz -
köz zel való együtt ha tá sa a szó ban for gó anyag nak az élet -
ta ni fo lya ma tok ba való be ke rü lé sét ered mé nyez he ti, ak kor 
az ilyen anyag biz ton sá gát, mi nõ sé gét és hasz nos sá gát
– te kin tet be véve az esz köz al kal ma zá si cél ját – a gyógy -

sze rek törzs köny ve zé sé rõl  szóló jog sza bály ban elõ írt mó -
don el len õriz ni kell.

11. Az esz kö zök nek és adott eset ben al kat ré sze ik nek
oly mó don kell azo no sít ha tó nak len ni ük, hogy az esz köz -
zel és annak al kat ré sze i vel kap cso la tos bár mi lyen poten -
ciális koc ká zat fel fe de zé sét köve tõen le he tõ vé vál jon min -
den szük sé ges in téz ke dés meg té te le.

12. Az esz kö zö kön olyan kó dot kell fel tün tet ni, amely -
nek ré vén az esz kö zök (kü lö nö sen az esz köz tí pu sa és a
gyár tás éve), valamint gyár tó juk egy ér tel mû en azo no sít -
ha tó. Ezt a kó dot szük ség ese tén mû té ti be avat ko zás nél kül 
is le hes sen le ol vas ni.

13. Ha va la mely esz kö zön vagy annak tar to zé kán
olyan út mu ta tó van fel tün tet ve, amely az esz köz mû kö dé -
sé hez szük sé ges, illetve üze mi vagy sza bá lyo zá si pa ra mé -
te re ket ki jel zõ rend szer rel ren del ke zik, az ilyen informá -
cióknak jól ért he tõk nek kell len ni ük a fel hasz ná ló és –
adott eset ben – a be teg szá má ra.

14. Min den esz köz ese té ben könnyen ol vas ha tó és ki -
tö röl he tet len mó don fel kell tün tet ni a kö vet ke zõ rész le tes
ada to kat, adott eset ben az ál ta lá no san is mert szim bó lu mok 
for má já ban:

14.1. A ste ril cso ma go lá son:
a) a ste ri li zá lás mód sze rét;
b) olyan je lö lést, amely le he tõ vé te szi, hogy az adott

cso ma go lás ról fel le hes sen is mer ni a ste ri li tást;
c) a gyár tó ne vét és cí mét;
d) az esz köz meg ne ve zé sét;
e) kli ni kai vizs gá lat cél já ra szánt esz kö zön a „ki zá ró lag 

kli ni kai vizs gá la tok cél já ra” szö ve get;
f) ren de lés re ké szült esz köz ese té ben a „ren de lés re ké -

szült esz köz” szö ve get;
g) arra vo nat ko zó uta lást, hogy a be ül tet he tõ esz köz

ste ril ál la pot ban van;
h) a gyár tás hó nap ját és évét;
i) az esz köz biz ton sá gos be ül te té sé nek le já ra ti ha tár -

ide jét.

14.2. A ke res ke del mi cso ma go lá son:
a) a gyár tó ne vét és cí mét;
b) az esz köz meg ne ve zé sét;
c) az esz köz al kal ma zá si cél ját;
d) a hasz ná lat szem pont já ból fon tos jel lem zõ ket;
e) kli ni kai vizs gá lat cél já ra szánt esz köz ese té ben a „ki -

zá ró lag kli ni kai vizs gá la tok cél já ra” szö ve get;
f) ren de lés re ké szült esz köz ese té ben a „ren de lés re ké -

szült esz köz” szö ve get;
g) arra vo nat ko zó uta lást, hogy a be ül tet he tõ esz köz

ste ril ál la pot ban van;
h) a gyár tás évét és hó nap ját;
i) az esz köz biz ton sá gos be ül te té sé nek le já ra ti ha tár -

ide jét;
j) az esz köz szál lí tá sá nak és tá ro lá sá nak fel té te le it.
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15. For ga lom ba ho za tal ese tén min den esz közt el kell
lát ni hasz ná la ti út mu ta tó val, amely tar tal maz za az aláb bi
ada to kat:

a) a CE je lö lés fel tün te té sé re vo nat ko zó jo go sult ság
ke let ke zé sé nek évét;

b) a 14.1. és a 14.2. pont ban em lí tett ada to kat, a
h)–i) be kez dés ben em lí tet tek ki vé te lé vel;

c) a 2. pont sze rin ti szol gál ta tá sok ada ta it, to váb bá az
eset le ges nem kí vá na tos mel lék ha tá so kat;

d) azt az in for má ci ót, amely le he tõ vé te szi az or vos
szá má ra a cél nak meg fe le lõ esz köz és szoft ver, illetve tar -
to zé kok ki vá lasz tá sát;

e) olyan in for má ci ót, amely le he tõ vé te szi az or vos és
– adott eset ben – a be teg szá má ra az esz köz nek, tar to zé ka i -
nak és szoft ver jé nek ren del te tés sze rû al kal ma zá sát, to váb -
bá ada to kat tar tal maz a tel je sí tõ ké pes ség fe lül vizs gá la tá -
nak és az el len õr zé sek nek a ter je del mé re és idõ pont já ra,
adott eset ben pe dig a kar ban tar tá si te vé keny sé gek re néz -
ve;

f) olyan in for má ci ót, amely meg fe le lõ eset ben le he tõ vé 
te szi az esz köz be ül te té sé vel kap cso la tos bi zo nyos koc ká -
za tok el ke rü lé sét;

g) in for má ci ót egyes spe ci á lis vizs gá la tok vagy ke ze lé -
sek fo lya mán az esz köz je len lé té vel össze füg gés ben fel -
me rü lõ köl csön ha tá sok koc ká za ta te kin te té ben. Köl csön -
ha tá son azo kat a ked ve zõt len ha tá so kat kell ér te ni, ame -
lye ket a vizs gá lat vagy a ke ze lés so rán al kal ma zott mû szer
fejt ki az esz köz re, vagy for dít va;

h) a ste ril cso ma go lás meg sé rü lé se ese té re vo nat ko zó
uta sí tá so kat, és – adott eset ben – az új ra ste ri li zá lás meg fe -
le lõ mód já nak le írá sát;

i) adott eset ben fi gyel mez te tést arra vo nat ko zó an, hogy 
az esz köz csak ak kor hasz nál ha tó újra, ha a gyár tó fe le lõs
irá nyí tá sá val oly mó don fel újí tot ták, hogy is mét meg fe lel -
jen az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek.

A hasz ná la ti út mu ta tó nak to váb bá tar tal maz nia kell
azo kat az ada to kat, ame lyek le he tõ vé te szik az or vos szá -
má ra, hogy a be te get tá jé koz tas sa az el len ja val la tok ról és a 
meg te en dõ óv in téz ke dé sek rõl. Ezek nek az ada tok nak kü -
lö nö sen a kö vet ke zõk re kell ki ter jed ni ük:

j) olyan in for má ci ók, ame lyek le he tõ vé te szik az ener -
gia for rás élet tar ta má nak meg ál la pí tá sát;

k) a meg te en dõ óv in téz ke dé sek ab ban az eset ben, ha az
esz köz tel je sí tõ ké pes sé gé ben vál to zás kö vet ke zik be;

l) azok az óv in téz ke dé sek, ame lye ket éssze rû en elõ re
lát ha tó kör nye ze ti vi szo nyok kö zöt ti mág ne ses me zõk nek, 
kül sõ elekt ro mos be fo lyás nak, elekt ro szta ti kus ki sü lés -
nek, nyo más nak vagy nyo más vál to zás nak, gyor su lás nak
való ki tett ség ese té ben ten ni kell;

m) meg fe le lõ in for má ci ót azok kal a gyógy sze rek kel
kap cso lat ban, ame lyek nek ada go lá sa a szó ban for gó esz -
köz fel ada ta.

A 13–15. pon tok ban fel so rol tak nak ma gyar nyel ven
kell az esz köz vég fel hasz ná ló ja ren del ke zé sé re áll ni uk.

16. Annak meg erõ sí té sét, hogy az esz köz ren del te tés -
sze rû al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött a jel lem zõ it és a tel -
je sí tõ ké pes sé gét il le tõ en ele get tesz az „I. Ál ta lá nos kö ve -
tel mé nyek” rész ben em lí tett kö ve tel mé nyek nek, valamint
a mel lék ha tá sok nak vagy a nem kí vá na tos ha tá sok nak az
ér té ke lé sét a 10. szá mú mel lék let sze rint meg ha tá ro zott
kli ni kai ada tok ra kell ala poz ni.

2. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Teljes körû minõségbiztosítási rendszer

A. Az osz tály ba so rolt esz kö zök ese té ben:

1. A gyár tó nak a 3. pont ban elõ írt mi nõ ség ügyi rend -
szert kell al kal maz nia az érin tett ter mé kek ter ve zé sé re,
gyár tá sá ra és vég el len õr zé sé re, to váb bá vál lal nia kell a
3.3. és a 4. pont ban elõ írt fe lül vizs gá la tot (au di tot) és az
5. pontban elõírt szakmai felügyeletet.

2. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ban az 1. pont ban elõ írt
kö te le zett sé ge ket tel je sí tõ gyár tó biz to sít ja, hogy a kér dé -
ses ter mé kek meg fe lel nek e ren de let rá juk vo nat ko zó elõ -
írásainak és nyilatkozik errõl.

A gyár tó nak a 3.  §-sal össz hang ban fel kell tün tet nie a
CE je lö lést és írás be li meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki -
ál lí ta nia. En nek a nyi lat ko zat nak adott da rab szá mú gyár -
tott ter mék re kell vo nat koz nia, és azt a gyártónak meg kell
õriznie.

3. Mi nõ ség ügyi rend szer

3.1. A gyár tó nak mi nõ ség ügyi rend szer e ki ér té ke lé sé re 
ki je lölt szer ve ze tet kell fel kér nie. A ké re lem nek a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a gyár tó ne vét és cí mét és min den, az adott mi nõ ség -
ügyi rend szer be tar to zó te lep he lye cí mét;

b) min den, az el já rás alá tar to zó gyárt mány ra vagy
gyárt mány cso port ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást;

c) írás be li nyi lat ko za tot ar ról, hogy ugyan ezen ter mé -
kek kel kap cso la tos mi nõ ség ügyi rend szer re vo nat ko zó ké -
re lem mel nem for dult még más ki je lölt szer ve zet hez;

d) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ját;
e) a gyár tó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy tel je sí ti

az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl kö vet ke zõ kö te le -
zett sé ge it;

f) a gyár tó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy az el fo -
ga dott mi nõ ség ügyi rend szert kel lõ ha té kony ság gal fenn -
tart ja;

g) a gyár tó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy olyan
mód sze res el já rást hoz lét re és tart nap ra kész ál la pot ban,
amellyel fe lül vizs gál ja az esz köz rõl a gyár tás után szer zett
ta pasz ta la to kat, és in téz ke dik a szük sé ges kor rek ci ók ról.
Ez a vál la lás arra is kö te le zi a gyár tót, hogy a 14.  §-nak
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meg fele lõen ha la dék ta la nul je lent se az ott rész le te zett ese -
mé nye ket.

3.2. A mi nõ ség ügyi rend szer al kal ma zá sá nak biz to sí ta -
nia kell, hogy a ter mék a ter ve zés tõl a vég el len õr zé sig va -
la mennyi sza kasz ban meg fe lel jen e ren de let vo nat ko zó
elõ írásainak. A gyár tó ál tal a mi nõ ség ügyi rend szer szá -
má ra el fo ga dott va la mennyi ele met, kö ve tel ményt és elõ -
írást mód sze re sen és ren de zet ten, írás be li irány el vek és el -
já rá sok for má já ban, azaz mi nõ ség ügyi prog ra mok, mi nõ -
sé gi ter vek, mi nõ ség ügyi ké zi köny vek és mi nõ ség ügyi je -
len té sek for má já ban do ku men tál ni kell. A do ku men tá ci ó -
nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a gyár tó nak a mi nõ ség re vo nat ko zó cél ki tû zé se it;
b) a vál la la ti szer ve ze tet, kü lö nö sen:
– a szer ve ze ti fel épí tést, a ve ze tõ ség fe le lõs sé gét és

szer ve ze ti ha tás kö rét a ter mé kek ter ve zé si és gyár tá si mi -
nõ sé gé nek vonatkozásában,

– a mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ha té kony sá gá nak, kü -
lö nö sen az el ér ni kí vánt ter ve zé si és gyár tá si mi nõ ség biz -
to sí tá sá ra való al kal mas sá gá nak el len õr zé sé re szol gá ló
esz kö zö ket, ide ért ve a nem meg fe le lõ ter mé kek el len õr zé -
sét is;

c) a ter mék ter ve zé sé nek irá nyí tá sá ra és el len õr zé sé re
szol gá ló el já rá so kat, különösen:

– a ter mék ál ta lá nos le írá sát, a ter ve zett vál to za tok kal
együtt,

– a ter ve zé si do ku men tá ci ót, be le ért ve az al kal ma zan -
dó szab vá nyo kat és a koc ká za ti elem zés ered mé nye it,
valamint a ter mék re vo nat ko zó alap ve tõ kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé re al kal ma zott meg ol dá sok le írá sát, ha a 2.  §-ban 
hi vat ko zott vo nat ko zó har mo ni zált szab vá nyok nem tel jes
mér ték ben ér vé nye sül nek,

– a ter ve zést vizs gá ló és ellen õr zõ tech ni ká kat, a ter -
mék ter ve zé se kor hasz ná la tos el já rá so kat és mód sze res
intézkedéseket,

– ha az esz közt az al kal ma zá si cél nak meg fe le lõ mû kö -
dés ér de ké ben más esz köz(ök)höz kell csat la koz tat ni,
annak bi zo nyí tá sát, hogy a gyár tó ál tal elõ írt jel lem zõ jû,
bár mi lyen esz köz(ök)höz tör té nõ csat la koz ta tás sal az a lé -
nye gi kö ve tel mé nye ket ki elé gí ti,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esz köz in teg ráns ré sze -
ként tar tal maz-e az 1. szá mú mel lék let A.II. pont 7.4. al -
pont já ban hi vat ko zott anya got vagy hu mán vér szár ma zé -
kot, valamint az ezzel kap cso lat ban elõ írt, az anyag vagy a
hu mán vér szár ma zék biz ton sá gá nak, mi nõ sé gé nek és
hasz nos sá gá nak ér té ke lé sé hez az esz köz al kal ma zá si cél -
já nak figye lembe véte lével vég zett vizs gá la tok ada ta it,

– a 10. szá mú mel lék let sze rin ti kli ni kai ér té ke lés ada -
ta it,

– a cím ke ter ve ze tét és ha van, a hasz ná la ti út mu ta tót;
d) az el len õr zé si és mi nõ ség biz to sí tá si tech ni ká kat a

gyár tá si sza kasz ban, különösen:
– az al kal ma zott mód sze re ket és el já rá so kat, el sõ sor -

ban a ste ri li zá lás sal, az anyag be szer zés sel és a vo nat ko zó
do ku men tá ci ó val kapcsolatban,

– a ter mék azo no sí tó el já rá so kat a gyár tás va la mennyi
sza ka szá ban, raj zok ból, le írá sok ból vagy más vo nat ko zó
ok má nyok ból össze ál lít va és naprakészen tartva;

e) a gyár tás elõtt, alatt és után el vég zett vizs gá la to kat és 
pró bá kat, azok gya ko ri sá gát, a fel hasz nált vizs gá ló be ren -
de zé se ket. A vizs gá ló be ren de zé sek hi te le sí té sé nek
 kellõen bizonylatoltnak kell lennie.

3.3. A ki je lölt szer ve zet nek fe lül kell vizs gál nia a mi -
nõ ség ügyi rend szert, hogy meg ál la pít has sa, hogy az meg -
fe lel-e a 3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé nyek nek. Fel
kell té te lez ni, hogy a vo nat ko zó har mo ni zált szab vá nyo kat 
meg va ló sí tó mi nõ sé gi rend sze rek ki elé gí tik eze ket a kö ve -
tel mé nye ket. Az ér té ke lõ cso port leg alább egy tag já nak le -
gyen ko ráb bi ér té ke lé si ta pasz ta la ta az érin tett technoló -
giára vo nat ko zó an. Az ér té ke lõ el já rás a gyár tá si fo lya mat
el len õr zé se cél já ból tar tal maz zon el len õr zést a gyár tó te -
lep he lye in, és kel lõ en in do kolt ese tek ben, a gyár tó be szál -
lí tó i nak, illetve al vál lal ko zó i nak a te lep he lye in is. A vizs -
gá lat ered mé nyét, amely nek az el len õr zés bõl le vont kö vet -
kez te té se ket és a meg in do kolt ér té ke lést kell tar tal maz nia,
az utol só ellen õr zés után kö zöl ni kell a gyár tó val.

3.4. A gyár tó nak ér te sí te nie kell a mi nõ ség ügyi rend -
szert el fo ga dó ki je lölt szer ve ze tet min den, a mi nõ ség ügyi
rend szer re vo nat ko zó an ter ve zett lé nye ges vál to zás ról,
valamint a gyárt mány fé le sé gek vál to zá sá ról. A ki je lölt
szer ve zet nek meg kell vizs gál nia a ja va solt vál to zá so kat,
és el len õriz nie kell, hogy azok után is tel je sül nek-e a
3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé nyek. Ér te sí te nie kell a
gyár tót dön té sé rõl, amely nek tar tal maz nia kell az ellen õr -
zés kö vet kez te té se it és a meg in do kolt ér té ke lést.

4. A gyárt mány terv vizs gá la ta

4.1. A 3. pont ban ki rótt kö te le zett sé ge ken túl me nõ en a
gyár tó nak ké rel mez nie kell a ki je lölt szer ve zet nél a gyár -
ta ni szán dé ko zott és a 3.1. pont ban hi vat ko zott gyárt mány -
cso port ba tar to zó gyárt mány ra vo nat ko zó terv do ku men tá -
ció meg vizs gá lá sát is.

4.2. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a kér dé ses gyárt -
mány ter ve it, gyár tá sát és szol gál ta tá sa it. Tar tal maz nia
kell a 3.2. c) pont ban fel so rolt do ku men tu mo kat, ame lyek
annak meg íté lé sé hez szük sé ge sek, hogy a gyárt mány ki -
elé gí ti-e e ren de let elõ írásait.

4.3. A ki je lölt szer ve zet nek meg kell vizs gál nia a ké rel -
met, és amennyi ben a ter mék meg fe lel e ren de let vo nat ko -
zó elõ írásainak, a ké rel me zõ nek terv vizs gá la ti ta nú sít -
ványt ad ki. A ki je lölt szer ve zet kér he ti a ké re lem ki egé -
szí té sét to váb bi vizs gá la tok kal vagy pró bák kal annak ér -
de ké ben, hogy ér té kel he tõ le gyen az e ren de let kö ve tel mé -
nye i nek való meg fe le lés. A ta nú sít vány nak tar tal maz nia
kell a vizs gá lat kö vet kez te té se it, az ér vé nyes ség fel té te le it, 
a jó vá ha gyott terv azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat és
szük ség ese tén a gyárt mány al kal ma zá si cél já nak a le írá -
sát. Az 1. szá mú mel lék let A.II. pont 7.4. al pont ja elsõ for -
du la tá ban hi vat ko zott esz kö zök ese tén a ki je lölt szer ve zet -
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nek dön tés ho za tal elõtt ki kell kér nie a 7.4. al pont elsõ for -
du la tá ban hi vat ko zot tak szem pont já ból a gyógy sze rek
törzs köny ve zé sé re jo go sult ille té kes szer ve zet vé le mé -
nyét. A ki je lölt szer ve zet nek a törzs köny ve zés re jo go sult
szer ve zet vé le mé nyé nek mér le ge lé sé vel kell meg hoz nia a
dön té sét, és er rõl tá jé koz tat nia kell a törzs köny ve zés re jo -
go sult szer ve ze tet is. Az 1. szá mú mel lék let A.II. pont
7.4. al pont má so dik for du la tá ban hi vat ko zott esz kö zök
ese tén csa tol ni kell az EMEA-nak az esz köz rõl ké szí tett
tu do má nyos szak vé le mé nyét. A ki je lölt szer ve zet a dön té -
se meg ho za ta la kor figye lembe ve szi az EMEA szak vé le -
mé nyét. A ki je lölt szer ve zet nem ál lít hat ja ki a ta nú sít -
ványt, ha az EMEA szak vé le mé nye ked ve zõt len. A ki je -
lölt szer ve zet a vég sõ dön tés rõl ér te sí ti az EMEA-t.

4.4. Az el fo ga dott terv hez ké pest min den vál to zást pót -
ló lag el kell fo gad tat ni a ta nú sít ványt ki adó ki je lölt szer ve -
zet tel, ha ezek a vál to zá sok be fo lyá sol hat ják az e ren de let
lé nye gi kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lést, vagy a gyárt -
mány hasz ná la tá ra vo nat ko zó fel té te le ket. A ké rel me zõ -
nek tá jé koz tat nia kell a terv vizs gá la ti ta nú sít ványt ki adó
ki je lölt szer ve ze tet min den, az el fo ga dott terv hez ké pest
tör té nõ vál toz ta tás ról. A pót ló la gos el fo ga dást a terv vizs -
gá la ti ta nú sít vány ki egé szí té se for má já ban kell meg hoz ni.

5. Szak mai fel ügye let

5.1. A szak mai fel ügye let cél ja annak a biz to sí tá sa,
hogy a gyár tó az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer ál tal rá -
há ru ló kö te le zett sé ge it rendben teljesítse.

5.2. A gyár tó nak fel kell ha tal maz nia a ki je lölt szer ve -
ze tet va la mennyi szük sé ges ellen õr zés el vég zé sé re, és el
kell lát nia min den szük sé ges do ku men tum mal, különösen
az alábbiakkal:

a) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó já val;

b) a mi nõ ség ügyi rend szer ter ve zés re vo nat ko zó ré szé -
ben szá mí tás ba vett ada tok kal, így pl. az elem zé sek, szá -
mí tá sok, tesz tek eredményeivel stb.;

c) a mi nõ ség ügyi rend szer gyár tás ra vo nat ko zó ré szé -
ben szá mí tás ba vett ada tok kal, így például az el len õr zé si
je len té sek kel, vizs gá la ti ada tok kal, ka lib rá ci ós ada tok kal,
a sze mély zet ké pe sí té sé rõl  szóló je len té sek kel stb.

5.3. A ki je lölt szer ve zet nek idõ sza kos el len õr zé se ket
kell tar ta nia és ér té ke lést kell vé gez nie, hogy meg gyõ zõd -
jék ar ról, hogy a gyár tó al kal maz za-e az el fo ga dott mi nõ -
ség ügyi rend szert, és er rõl a gyár tó ré szé re ér té ke lé si je -
len tést kell ad nia.

5.4. Ezen túl me nõ en a ki je lölt szer ve zet elõ ze tes be je -
len tés nél kül lá to ga tá so kat te het a gyár tó nál. Az ilyen lá to -
ga tá sok al kal má val a ki je lölt szer ve zet – szük ség ese tén –
vizs gá la to kat vé gez het, vagy kér het a mi nõ ség ügyi rend -
szer he lyes mû kö dé sé nek el len õr zé se cél já ból. A gyár tó -
nak meg kell kül de ni az el len õr zé si je len tést, és ha vizs gá -
la to kat vé gez tek a vizs gá la ti je len tést is.

6. Ad mi niszt ra tív elõ írások

6.1. A gyár tó az utol só ter mék gyár tá sát köve tõen leg -
alább 5 évig ké rés re a ha tó sá gok ren del ke zé sé re bo csát ja a
következõket:

a) a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot;
b) a 3.2. c) pont má so dik be kez dé sé ben hi vat ko zott do -

ku men tá ci ót;
c) a 3.4. pont ban hi vat ko zott vál toz ta tá so kat;
d) a 4.2. pont ban hi vat ko zott do ku men tá ci ót;
e) a ki je lölt szer ve zet 3.3., 4.3., 4.4., 5.3. és 5.4. pon -

tok ban hi vat ko zott ha tá ro za ta it és jelentéseit.

6.2. A 4. pont sze rin ti el já rás nak alá ve tett esz kö zök vo -
nat ko zá sá ban, ha a gyár tó nak nincs EGT tag ál lam ban be -
jegy zett szék he lye, a mû sza ki do ku men tá ció ren del ke zés -
re bo csá tá sa a 2.  § (1) be kez dé sé nek m) pont ja sze rin ti
meghatalmazott képviselõ kötelezettsége.

7. A II.a és II.b osz tály ba tar to zó esz köz re való al kal -
ma zás

A 6.  § (2)–(3) be kez dé sé vel egy be hang zó an e mel lék let
al kal maz ha tó a II.a és a II.b osz tály ba so rolt gyárt má nyok -
ra is, azon ban a 4. pon tot nem kell alkalmazni.

8. A 2.  § (2) be kez dé se d) pont ja alá tar to zó esz kö zök re
való al kal ma zás

A 2.  § (2) be kez dés d) pont ja alá tar to zó esz kö zök min -
den gyár tá si té te le elõ ál lí tá sá nak be fe je zé sét köve tõen a
gyár tó ér te sí ti a ki je lölt szer ve ze tet az adott gyár tá si té tel
ki bo csá tá sá ról, és meg kül di ré szé re az 1. szá mú mel lék let
A.II. pont 7.4. al pont har ma dik for du la ta sze rin ti la bo ra tó -
ri um ál tal ki adott hi va ta los ta nú sít ványt az esz köz ben al -
kal ma zott hu mán vér szár ma zék gyár tá si té te lé nek ki bo -
csá tá sá ról.

B. Az ak tív be ül tet he tõ esz kö zök ese té ben:

1. A gyár tó kö te les az érin tett ter mé kek ter ve zé sé re,
gyár tá sá ra és vég el len õr zé sé re vo nat ko zó an a 3. és 4. pont
sze rint jó vá ha gyott tel jes mi nõ ség biz to sí tá si rend szert al -
kal maz ni, és alá kell vet nie ma gát az 5. pont szerinti
szakmai felügyeletnek.

2. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ban az 1. pont ban elõ írt
kö te le zett sé ge ket tel je sí tõ gyár tó biz to sít ja, hogy a kér dé -
ses ter mé kek meg fe lel nek e ren de let rá juk vo nat ko zó elõ -
írásainak, és nyilatkozik errõl.

A gyár tó nak, illetve a meg ha tal ma zott kép vi se lõ nek a
3.  §-sal össz hang ban fel kell tün tet nie a CE je lö lést, és
írás be li meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta nia. Ezt a
nyi lat ko za tot, amely vo nat koz hat az esz köz egy vagy több
pél dá nyá ra, a gyár tó nak vagy a meg ha tal ma zott kép vi se lõ -
nek meg kell õriz nie.

A CE je lö lést ki kell egé szí te ni az ille té kes ki je lölt szer -
ve zet azo no sí tó je lé vel.
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3. Mi nõ ség ügyi rend szer

3.1. A gyár tó nak mi nõ ség ügyi rend szer e ki ér té ke lé sé re 
ki je lölt szer ve ze tet kell fel kér nie. A ké re lem nek a kö vet -
ke zõ ket kell tartalmaznia:

a) a gyár ta ni ter ve zett ter mék ka te gó ri á ra vo nat ko zó
min den szük sé ges in for má ci ót;

b) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ját;

c) nyi lat ko za tot arra néz ve, hogy a gyár tó vál lal ja az el -
fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl szár ma zó kö te le zett sé -
ge ket;

d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a gyár tó az el fo ga dott mi -
nõ ség ügyi rend szert kel lõ ha té kony ság gal fenntartja;

e) a gyár tó arra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sát,
hogy ér té ke sí tés utá ni fel ügye le ti rend szert ve zet be és tart
kor sze rû ál la pot ban. Ez a vál la lás arra is kö te le zi a gyár tót, 
hogy a 14.  §-nak meg fele lõen ha la dék ta la nul je lent se az
ott rész le te zett ese mé nye ket.

3.2. A mi nõ ség ügyi rend szer al kal ma zá sá nak biz to sí ta -
nia kell, hogy a ter mék a ter ve zés tõl a vég el len õr zé sig va -
la mennyi sza kasz ban meg fe lel jen e ren de let vonatkozó
elõ írásainak.

A gyár tó ál tal a mi nõ ség ügyi rend szer szá má ra el fo ga -
dott va la mennyi ele met, kö ve tel ményt és ren del ke zést
mód sze res és ren de zett mó don írás be li irány el vek és el já -
rá sok for má já ban do ku men tál ni kell. A mi nõ ség ügyi rend -
szer ezen do ku men tá ci ó ja te gye le he tõ vé a mi nõ ség ügyi
irány el vek és el já rá sok, pél dá ul mi nõ ség ügyi prog ra mok,
mi nõ ség ügyi ter vek, mi nõ ség ügyi ké zi köny vek és mi nõ -
ség ügyi je len té sek for má já ban való egy sé ges ér tel me zé -
sét.

A do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ ket kell tar -
tal maz nia:

a) a gyár tó nak a mi nõ ség re vo nat ko zó cél ki tû zé se it;

b) a vál la la ti szer ve ze tet, kü lö nö sen:

– a szer ve ze ti fel épí tést, a ve ze tés sel meg bí zott sze mé -
lyi ál lo mány fe le lõs sé gi kö rét, illetve a ter mé kek ter ve zé -
sé nek és gyár tá sá nak mi nõ sé gé vel össze füg gõ szervezeti
hatáskörét,

– a mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ha té kony sá gá nak, kü -
lö nö sen az el ér ni kí vánt ter ve zé si és gyár tá si mi nõ ség biz -
to sí tá sá ra való al kal mas sá gá nak el len õr zé sé re szol gá ló
esz kö zö ket, ide ért ve a nem meg fe le lõ ter mé kek el len õr zé -
sét is;

c) a ter mé kek ter ve zé sé nek irá nyí tá sá ra és el len õr zé sé -
re szol gá ló el já rá so kat, különösen:

– a ter ve zé si spe ci fi ká ci ó kat, be le ért ve az al kal ma zan -
dó szab vá nyo kat, és azok nak a meg ol dá sok nak a le írá sát,
ame lye ket a ter mék re vo nat ko zó lé nye gi kö ve tel mé nyek
tel je sí té se ér de ké ben al kal maz nak, amennyi ben a 2.  §-ban
em lí tett szab vá nyo kat nem, vagy nem teljes mértékben
alkalmazzák,

– a ter ve zést vizs gá ló és ellen õr zõ tech ni ká kat, a ter -
mék ter ve zé se kor hasz ná la tos el já rá so kat és mód sze res
intézkedéseket;

d) az el len õr zé si és mi nõ ség biz to sí tá si tech ni ká kat a
gyár tá si sza kasz ban, különösen:

– az al kal ma zott mód sze re ket és el já rá so kat, el sõ sor -
ban a ste ri li zá lás sal, az anyag be szer zés sel és a vo nat ko zó
do ku men tá ci ó val kapcsolatban,

– a ter mék azo no sí tó el já rá so kat a gyár tás va la mennyi
sza ka szá ban, raj zok ból, le írá sok ból vagy más vo nat ko zó
ok má nyok ból össze ál lít va és naprakészen tartva;

e) a gyár tás elõtt, alatt és után el vég zett vizs gá la to kat és 
pró bá kat, azok gya ko ri sá gát, a fel hasz nált vizs gá ló be ren -
de zé se ket.

3.3. A ki je lölt szer ve zet nek fe lül kell vizs gál nia a mi -
nõ ség ügyi rend szert, hogy meg ál la pít has sa, hogy az meg -
fe lel-e a 3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé nyek nek. Fel
kell té te lez ni, hogy a vo nat ko zó har mo ni zált szab vá nyo kat 
meg va ló sí tó mi nõ sé gi rend sze rek ki elé gí tik eze ket a kö ve -
tel mé nye ket. Az ér té ke lõ cso port leg alább egy tag já nak le -
gyen ér té ke lé si ta pasz ta la ta az érin tett tech no ló gi á ra vo -
nat ko zó an. Az ér té ke lõ el já rás a gyár tá si fo lya mat el len õr -
zé se cél já ból tar tal maz zon el len õr zést a gyár tó telephe -
lyein.

A szem lét kö ve tõ vizs gá lat ered mé nyét, amely nek az el -
len õr zés bõl le vont kö vet kez te té se ket és a meg in do kolt ér -
té ke lést kell tar tal maz nia, az utol só ellen õr zés után kö zöl -
ni kell a gyár tó val.

3.4. A gyár tó nak ér te sí te nie kell a mi nõ ség ügyi rend -
szert el fo ga dó ki je lölt szer ve ze tet min den, a mi nõ ség ügyi
rend szer re vo nat ko zó an ter ve zett vál to zás ról, valamint a
gyárt mány fé le sé gek vál to zá sá ról. A ki je lölt szer ve zet nek
meg kell vizs gál nia a ja va solt vál to zá so kat, és el len õriz nie
kell, hogy azok után is tel je sül nek-e a 3.2. pont ban hi vat -
ko zott kö ve tel mé nyek. Ér te sí te nie kell a gyár tót dön té sé -
rõl, amely nek tar tal maz nia kell az ellen õr zés kö vet kez te té -
se it és a meg in do kolt ér té ke lést.

4. A gyárt mány terv vizs gá la ta

4.1. A 3. pont ban ki rótt kö te le zett sé ge ken túl me nõ en a
gyár tó nak ké rel mez nie kell a ki je lölt szer ve zet nél a gyár -
ta ni szán dé ko zott és a 3.1. pont ban hi vat ko zott gyárt mány -
cso port ba tar to zó gyárt mány ra vo nat ko zó terv do ku men tá -
ció meg vizs gá lá sát is.

4.2. A ké re lem nek le kell ír nia a szó ban for gó ter mék
ter vét, gyár tá sát és szol gál ta tá sa it, és tar tal maz nia kell
mind azo kat a szük sé ges ada to kat, ame lyek alap ján el dönt -
he tõ, hogy meg fe lel-e ezen rendelet követelményeinek.

A ké re lem nek egye bek kö zött tar tal maz nia kell az aláb -
bi a kat:

a) a ter ve zé si spe ci fi ká ci ó kat, be le ért ve az al kal ma zott
szab vá nyo kat; ezen szab vá nyok ille té kességének szük sé -
ges mér té kû iga zo lá sát, kü lö nö sen ab ban az eset ben, ha a
2.  §-ban em lí tett szab vá nyo kat nem al kal maz ták tel jes
mér ték ben. En nek az iga zo lás nak tar tal maz nia kell a
 gyártó ál tal vagy annak fe le lõs sé ge alatt vég re haj tott meg -
fe le lõ vizs gá la tok ered mé nye it;
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b) arra vo nat ko zó tá jé koz ta tást, hogy a ter mék szer ves
ré sze ként tar tal maz-e az 1. szá mú mel lék let B.2. pont já nak 
10. al pont já ban em lí tett anya got, amely nek az esz köz zel
való együtt ha tá sa a szó ban for gó anyag nak az élet ta ni fo -
lya ma tok ba való be ke rü lé sét ered mé nyez he ti, az el vég zett
ide vá gó kísérletekre vonatkozó adatokkal együtt;

c) a 10. szá mú mel lék let sze rin ti kli ni kai ada to kat;
d) a hasz ná la ti út mu ta tó ter ve ze tét.

4.3. A ki je lölt szer ve zet nek meg kell vizs gál nia a ké rel -
met, és amennyi ben a ter mék meg fe lel e ren de let vo nat ko -
zó elõ írásainak, a ké rel me zõ nek terv vizs gá la ti ta nú sít -
ványt ad ki. A ki je lölt szer ve zet kér he ti a ké re lem ki egé -
szí té sét to váb bi vizs gá la tok kal vagy pró bák kal annak ér -
de ké ben, hogy ér té kel he tõ le gyen az e ren de let kö ve tel mé -
nye i nek való meg fe le lés. A ta nú sít vány nak tar tal maz nia
kell a vizs gá lat kö vet kez te té se it, az ér vé nyes ség fel té te le it, 
a jó vá ha gyott terv azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat és
szük ség ese tén a gyárt mány al kal ma zá si cél já nak a le -
írását.

4.4. A gyár tó nak, illetve a ké rel me zõ nek tá jé koz tat nia
kell a terv vizs gá la ti ta nú sít ványt ki adó ki je lölt szer ve ze tet
min den, az el fo ga dott terv hez ké pest tör té nõ vál toz ta tás -
ról. Eze ket a vál to zá so kat pót ló lag el kell fo gad tat ni a ta -
nú sít ványt ki adó ki je lölt szer ve zet tel, ha ezek a vál to zá sok 
be fo lyá sol hat ják az e ren de let lé nye gi kö ve tel mé nye i nek
való meg fe le lést, vagy a gyárt mány hasz ná la tá ra vo nat ko -
zó fel té te le ket. A pót ló la gos el fo ga dást a terv vizs gá la ti ta -
nú sít vány ki egé szí té se for má já ban kell meg hoz ni.

5. Szak mai fel ügye let

5.1. A szak mai fel ügye let cél ja annak a biz to sí tá sa,
hogy a gyár tó az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer ál tal rá -
há ru ló kö te le zett sé ge it rendben teljesítse.

5.2. A gyár tó nak fel kell ha tal maz nia a ki je lölt szer ve -
ze tet va la mennyi szük sé ges ellen õr zés el vég zé sé re, és el
kell lát nia min den szük sé ges do ku men tum mal, különösen
az alábbiakkal:

a) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó já val;
b) a mi nõ ség ügyi rend szer ter ve zés re vo nat ko zó ré szé -

ben szá mí tás ba vett ada tok kal, így például az elem zé sek,
szá mí tá sok, tesz tek eredményeivel stb.;

c) a mi nõ ség ügyi rend szer gyár tás ra vo nat ko zó ré szé -
ben szá mí tás ba vett ada tok kal, így pél dá ul az el len õr zé si
je len té sek kel, vizs gá la ti ada tok kal, ka lib rá ci ós ada tok kal,
a sze mély zet ké pe sí té sé rõl  szóló je len té sek kel stb.

5.3. A ki je lölt szer ve zet nek idõ sza kos el len õr zé se ket
kell tar ta nia és ér té ke lést kell vé gez nie, hogy meg gyõ zõd -
jék ar ról, hogy a gyár tó al kal maz za-e az el fo ga dott mi nõ -
sé gi rend szert, és er rõl a gyár tó ré szé re értékelési jelentést
kell adnia.

5.4. Ezen túl me nõ en a ki je lölt szer ve zet elõ ze tes be je -
len tés nél kü li lá to ga tá so kat te het a gyár tó nál, ame lyek rõl a 
gyár tó vizs gá la ti je len tést kap.

6. Ad mi niszt ra tív elõ írások

6.1. A gyár tó az utol só ter mék gyár tá sát köve tõen leg -
alább 5 évig ké rés re a ha tó sá gok ren del ke zé sé re bo csát ja a
következõket:

a) a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot;
b) a 3.1. pont b) be kez dé sé ben hi vat ko zott do ku men tá -

ci ót;
c) a 3.4. pont ban hi vat ko zott vál toz ta tá so kat;
d) a 4.2. pont ban hi vat ko zott do ku men tá ci ót;
e) a ki je lölt szer ve zet 3.3., 4.3., 5.3. és 5.4. pon tok ban

hi vat ko zott ha tá ro za ta it és jelentéseit.

6.2. Ha a gyár tó nak nincs EGT tag ál lam ban be jegy zett
szék he lye, a mû sza ki do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá -
tá sa a 2.  § (1) be kez dé sé nek m) pont ja sze rin ti meg ha tal -
ma zott képviselõ kötelezettsége.

3. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Típusvizsgálati eljárás

A. Az osz tály ba so rolt esz kö zök ese té ben:

1. A tí pus vizs gá lat olyan el já rás, amely nek so rán a ki -
je lölt szer ve zet meg ál la pít ja és ta nú sít ja, hogy a vizs gált
gyár tás rep re zen ta tív min tá ja meg fe lel e ren de let vo nat ko -
zó elõ írásainak. A tí pus vizs gá la tot a gyár tó vagy meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ je ké rel me zi va la mely ki je lölt szer ve -
zet nél.

2. A ké re lem nek az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
a) a gyár tó ne vét és cí mét, valamint a meg ha tal ma zott

kép vi se lõ ne vét és cí mét, amennyi ben õ nyújt ja be a ké rel -
met;

b) a 3. pont ban le írt do ku men tá ci ót, amely a kér dé ses
gyár tás rep re zen ta tív min tá já nak (a továb biak ban: tí pus),
e ren de let kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lés szem pont já -
ból tör té nõ ér té ke lé sé hez szük sé ges. A ké rel me zõ nek a
 típust a ki je lölt szer ve zet ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia.
A ki je lölt szer ve zet szük ség ese tén to váb bi min tá kat is
kér het;

c) írás be li nyi lat ko za tot ar ról, hogy ugyan er re a tí pus ra
más ki je lölt szer ve zet hez nem ad tak be kérelmet.

3. A do ku men tá ci ó nak le he tõ vé kell ten nie a terv, a
gyár tás és a ter mék szol gál ta tá sa i nak a meg ér té sét, és a kö -
vet ke zõ ket kell tartalmaznia:

a) a tí pus ál ta lá nos le írá sát, ide ért ve a ter ve zett vál to za -
to kat is;

b) a ter ve zé si raj zo kat, a ter ve zett gyár tá si mód sze re -
ket, kü lö nös te kin tet tel a ste ri li zá lás ra; az al kat ré szek,
rész egy sé gek, áramkörök stb. rajzait;

c) az em lí tett raj zok és áb rák, valamint a ter mék mû kö -
dé sé nek a meg ér té sé hez szük sé ges le írá so kat és ma gya rá -
za to kat;
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d) a 2.  §-ban hi vat ko zott, tel jes mér ték ben vagy rész le -
ge sen al kal ma zott szab vá nyok jegy zé két, valamint azok -
nak a meg ol dá sok nak a le írá sát, ame lye ket az alap ve tõ kö -
ve tel mé nyek ki elé gí té se ér de ké ben al kal maz tak, amennyi -
ben a 2.  §-ban hi vat ko zott szab vá nyok nem tel jes mér ték -
ben ér vé nye sül nek;

e) a konst ruk ci ós szá mí tá sok, koc ká za ti elem zé sek,
mû sza ki vizs gá la tok stb. ered mé nye it;

f) nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esz köz in teg ráns ré sze -
ként tar tal maz-e az 1. szá mú mel lék let A.II. pont 7.4. al -
pont ja sze rin ti anya got vagy hu mán vér szár ma zé kot,
valamint az ezzel kap cso la to san elõ írt, az anyag vagy a hu -
mán vér szár ma zék biz ton sá gá nak, mi nõ sé gé nek és hasz -
nos sá gá nak ér té ke lé sé hez az esz köz al kal ma zá si cél já nak
figye lembe véte lével vég zett vizs gá la tok ada ta it;

g) a 10. szá mú mel lék let sze rin ti kli ni kai ada to kat,
h) a cím ke ter vét és, ha szük sé ges, a hasz ná la ti út mu ta tót.

4. A ki je lölt szer ve zet nek:

4.1. meg kell vizs gál nia és ér té kel nie kell a do ku men tá -
ci ót, valamint iga zol nia kell, hogy a tí pust a dokumentá -
ciónak meg fele lõen gyár tot ták; nyil ván kell tar ta nia azo -
kat a té te le ket, ame lye ket a 2.  §-ban hi vat ko zott szab vá -
nyok vo nat ko zó elõ írásainak meg fele lõen ter vez tek,
valamint azo kat, ame lye ket nem;

4.2. el kell vé gez nie, vagy el kell vé gez tet nie a meg fe le -
lõ vizs gá la to kat, pró bá kat, ame lyek annak iga zo lá sá hoz
szük sé ge sek, hogy a gyár tó ál tal hasz nált meg ol dá sok ki -
elé gí tik az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti alap ve tõ
kö ve tel mé nye ket, ha a 2.  §-ban hi vat ko zott szab vá nyok
nem tel jes mér ték ben ér vé nye sül nek. Ha a ter mé ket ren -
del te té sé nek meg fe le lõ mû kö dé sé hez más esz kö zök kel
kell össze kap csol ni, meg kell bi zo nyo sod ni ar ról, hogy ez
a gyár tó ál tal meg adott jel lem zõk kel ren del ke zõ má sik
esz köz zel össze kap csol va meg fe lel a lé nye gi kö ve tel mé -
nyek nek;

4.3. el kell vé gez nie, vagy el kell vé gez tet nie a meg fe le -
lõ vizs gá la to kat és pró bá kat, ame lyek annak iga zo lá sá hoz
szük sé ge sek, hogy ha a gyár tó a meg fe le lõ szab vá nyo kat
vá lasz tot ta ki al kal ma zás ra, ak kor azo kat tény le ge sen al -
kal maz ta is;

4.4. meg kell ál la pod nia a ké rel me zõ vel a szük sé ges
vizs gá la tok és pró bák el vég zé sé nek a helyérõl.

5. Amennyi ben a tí pus meg fe lel e ren de let elõ -
írásainak, a ki je lölt szer ve zet tí pus vizs gá la ti ta nú sít ványt
ad ki a ké rel me zõ nek. A ta nú sít vány nak tar tal maz nia kell
a gyár tó ne vét és cí mét, a vizs gá lat kö vet kez te té se it, az ér -
vé nyes ség fel té te le it és azo kat az ada to kat, ame lyek az el -
fo ga dott tí pus azo no sí tá sá hoz szük sé ge sek. A do ku men tá -
ció meg fe le lõ ré sze it mel lé kel ni kell a ta nú sít vány hoz, és
egy pél dányt a ki je lölt szer ve zet nek meg kell õriz nie. Az
1. szá mú mel lék let A.II. pont 7.4. al pont ja elsõ for du la tá -
ban hi vat ko zott esz kö zök ese tén a ki je lölt szer ve zet nek

dön tés ho za tal elõtt ki kell kér nie a 7.4. al pont elsõ for du la -
tá ban hi vat ko zot tak szem pont já ból a gyógy sze rek törzs -
köny ve zé sé re jo go sult ille té kes szer ve zet vé le mé nyét. A
ki je lölt szer ve zet nek a törzs köny ve zés re jo go sult szer ve -
zet vé le mé nyé nek mér le ge lé sé vel kell meg hoz nia a dön té -
sét, és er rõl tá jé koz tat nia kell a törzs köny ve zés re jo go sult
szer ve ze tet is. Az 1. szá mú mel lék let A.II. pont 7.4. al -
pont ja má so dik for du la tá ban hi vat ko zott esz kö zök ese tén
csa tol ni kell az EMEA-nak az esz köz rõl ké szí tett tu do má -
nyos szak vé le mé nyét. A ki je lölt szer ve zet a dön té se meg -
ho za ta la kor figye lembe ve szi az EMEA szak vé le mé nyét.
A ki je lölt szer ve zet nem ál lít hat ja ki a ta nú sít ványt, ha az
EMEA szak vé le mé nye ked ve zõt len. A ki je lölt szer ve zet a
vég sõ dön tés rõl ér te sí ti az EMEA-t.

6. A ké rel me zõ nek ér te sí te nie kell a tí pus vizs gá la ti ta -
nú sít ványt ki ál lí tó ki je lölt szer ve ze tet az el fo ga dott ter mék 
min den je len tõs mó do sí tá sá ról. Az el fo ga dott ter mék mó -
do sí tá sa it a tí pus vizs gá la ti ta nú sít ványt ki ál lí tó ki je lölt
szer ve zet nek újra, illetve pót ló lag el kell fo gad nia, ha a
mó do sí tá sok be fo lyá sol hat ják az alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek való meg fe le lést vagy a ter mék hasz ná la tá ra elõ -
írt fel té te le ket. Az új, illetve pót ló la gos el fo ga dás, ha az in -
do kolt, az ere de ti tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ki egé szí té se -
ként sze re pel.

7. Ad mi niszt ra tív elõ írások

7.1. Más ki je lölt szer ve zet is kap hat a tí pus vizs gá la ti ta -
nú sít vá nyok ról és ki egé szí té se ik rõl má so la tot. A ta nú sít -
vá nyok mel lék le te it, in do kolt ké re lem re, a gyár tó elõ ze tes
tá jé koz ta tá sa után, más ki je lölt tes tü let szá má ra is hoz zá -
fér he tõ vé kell ten ni.

7.2. A gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek a 
tí pus vizs gá la ti ta nú sít vá nyok mû sza ki do ku men tá ci ó i nak
má so la tát és ki egé szí té se i ket az utol só esz köz gyár tá sá tól
szá mí tott legalább ötéves idõszakra meg kell õriznie.

7.3. Ha a gyár tó nak nincs az EGT tag ál lam ban be jegy -
zett szék he lye, a mû sza ki do ku men tá ció ren del ke zés re bo -
csá tá sa a 2.  § (1) be kez dé sé nek m) pont ja sze rin ti meg ha -
tal ma zott képviselõ kötelezettsége.

B. Az ak tív be ül tet he tõ esz kö zök ese té ben:

1. A tí pus vizs gá lat olyan el já rás, amely nek so rán a ki -
je lölt szer ve zet meg ál la pít ja és ta nú sít ja, hogy a ter ve zett
gyár tás rep re zen ta tív min tá ja meg fe lel e ren de let vo nat ko -
zó elõ írásainak.

2. A tí pus vizs gá la tot a gyár tó vagy a 10.  § (2) be kez dé -
se sze rin ti meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ké rel me zi va la -
mely kijelölt szervezetnél.

A ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:
a) a gyár tó ne vét és cí mét, valamint a meg ha tal ma zott

kép vi se lõ ne vét és cí mét, amennyi ben õ nyújt ja be a ké rel -
met;
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b) írás be li nyi lat ko za tot ar ról, hogy ugyan er re a tí pus ra
más ki je lölt szer ve zet hez nem ad tak be kérelmet;

c) a 3. pont ban le írt do ku men tá ci ót, amely a kér dé ses
gyár tás rep re zen ta tív min tá já nak (a továb biak ban: tí pus),
e ren de let kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lés szem pont já -
ból tör té nõ értékeléséhez szükséges.

A ké rel me zõ nek a tí pust a ki je lölt szer ve zet ren del ke zé -
sé re kell bo csá ta nia. A ki je lölt szer ve zet szük ség ese tén to -
váb bi mintákat is kérhet.

3. A do ku men tá ci ó nak le he tõ vé kell ten nie a ter vek -
nek, a gyár tás nak és az esz köz szol gál ta tá sa i nak a meg ér -
té sét, és a kö vet ke zõ ket kell tartalmaznia:

a) a tí pus ál ta lá nos le írá sát;

b) a ter ve zé si raj zo kat, a ter ve zett gyár tá si mód sze re -
ket, kü lö nös te kin tet tel a ste ri li zá lás ra, valamint az al kat ré -
szek, rész egy sé gek, áramkörök stb. rajzait;

c) az em lí tett raj zok és áb rák, valamint a ter mék mû kö -
dé sé nek a meg ér té sé hez szük sé ges le írá so kat és ma gya rá -
za to kat;

d) a 2.  §-ban hi vat ko zott, tel jes mér ték ben vagy rész le -
ge sen al kal ma zott szab vá nyok jegy zé két, valamint azok -
nak a meg ol dá sok nak a le írá sát, ame lye ket az alap ve tõ kö -
ve tel mé nyek ki elé gí té se ér de ké ben al kal maz tak, amennyi -
ben a 2.  §-ban hi vat ko zott szab vá nyok nem tel jes mér ték -
ben ér vé nye sül nek;

e) a konst ruk ci ós szá mí tá sok, mû sza ki vizs gá la tok stb.
ered mé nye it;

f) arra vo nat ko zó tá jé koz ta tást, hogy a ter mék szer ves
ré sze ként tar tal maz-e az 1. szá mú mel lék let B.II. pont
10. al pont já ban em lí tett anya got, amely nek az esz köz zel
való együtt ha tá sa a szó ban for gó anyag nak az élet ta ni fo -
lya ma tok ba való be ke rü lé sét ered mé nyez he ti, az el vég zett
ide vá gó kísérletekre vonatkozó adatokkal együtt;

g) a 10. szá mú mel lék let sze rin ti kli ni kai ada to kat;

h) a hasz ná la ti út mu ta tó ter ve ze tét.

4. A ki je lölt szer ve zet a tí pus vizs gá la ti el já rás során:

4.1. meg vizs gál ja és ér té ke li a do ku men tá ci ót, valamint
iga zol ja, hogy a tí pust a do ku men tá ci ó nak meg fele lõen
gyár tot ták; meg ál la pít ja azo kat a té te le ket, ame lye ket a
2.  §-ban hi vat ko zott szab vá nyok vo nat ko zó elõ írásainak
meg fele lõen ter vez tek, valamint azokat, amelyeket nem;

4.2. el vég zi vagy el vé gez te ti a meg fe le lõ vizs gá la to kat,
pró bá kat, ame lyek annak iga zo lá sá hoz szük sé ge sek, hogy
a gyár tó ál tal hasz nált meg ol dá sok ki elé gí tik az e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé nye ket, ha
a 2.  §-ban hi vat ko zott szabványok nem teljes mértékben
érvényesülnek;

4.3. el vég zi vagy el vé gez te ti a meg fe le lõ vizs gá la to kat
és pró bá kat, ame lyek annak iga zo lá sá hoz szük sé ge sek,
hogy ha a gyár tó a meg fe le lõ szab vá nyo kat vá lasz tot ta ki
al kal ma zás ra, ak kor azo kat tény le ge sen al kal maz ta is;

4.4. meg ál la po dik a ké rel me zõ vel a szük sé ges vizs gá la -
tok és pró bák el vég zé sé nek a he lyé rõl.

5. Amennyi ben a tí pus meg fe lel e ren de let elõ -
írásainak, a ki je lölt szer ve zet tí pus vizs gá la ti ta nú sít ványt
ad ki a ké rel me zõ nek. A ta nú sít vány nak tar tal maz nia kell
a gyár tó ne vét és cí mét, a vizs gá lat kö vet kez te té se it, az ér -
vé nyes ség fel té te le it és azo kat az ada to kat, ame lyek az el -
fo ga dott tí pus azo no sí tá sá hoz szük sé ge sek. A do ku men tá -
ció meg fe le lõ ré sze it mel lé kel ni kell a ta nú sít vány hoz, és
egy pél dányt a ki je lölt szer ve zet nek meg kell õriz nie.

6. A ké rel me zõ nek ér te sí te nie kell a tí pus vizs gá la ti ta -
nú sít ványt ki ál lí tó ki je lölt szer ve ze tet az el fo ga dott ter mék 
minden módosításáról.

Eze ket a mó do sí tá so kat a tí pus vizs gá la ti ta nú sít ványt
ki ál lí tó ki je lölt szer ve zet nek újra el kell fo gad nia, ha a mó -
do sí tá sok be fo lyá sol hat ják a lé nye gi kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lést vagy a ter mék hasz ná la tá ra elõ írt fel té te -
le ket. Az új el fo ga dás, ha az in do kolt, az ere de ti tí pus vizs -
gá la ti ta nú sít vány ki egé szí té se ként sze re pel.

7. Ad mi niszt ra tív elõ írások

7.1. Más ki je lölt szer ve zet is kap hat a tí pus vizs gá la ti ta -
nú sít vá nyok ról és ki egé szí té se ik rõl má so la tot. A ta nú sít -
vá nyok mel lék le te it, in do kolt ké re lem re, a gyár tó elõ ze tes
tá jé koz ta tá sa után, más ki je lölt tes tü let szá má ra is hoz zá -
fér he tõ vé kell ten ni.

7.2. A gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek a 
tí pus vizs gá la ti ta nú sít vá nyok mû sza ki do ku men tá ci ó i nak
má so la tát és ki egé szí té se i ket az utol só esz köz gyár tá sá tól
szá mí tott legalább ötéves idõszakra meg kell õriznie.

7.3. Ha a gyár tó nak nincs EGT tag ál lam ban be jegy zett
szék he lye, a mû sza ki do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá -
tá sa a 2.  § (1) be kez dé sé nek m) pont ja sze rin ti meg ha tal -
ma zott képviselõ kötelezettsége.

4. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Termékellenõrzés

A. Az osz tály ba so rolt esz kö zök ese té ben:

1. A ter mék el len õr zés az az el já rás, ami kor a gyár tó
vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ta nú sít ja – és er rõl nyi -
lat ko zik –, hogy a 4. pont ban le fek te tett el já rás alá esõ ter -
mé kek meg fe lel nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt
tí pus nak és tel je sí tik e ren de let rá juk vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye it.

2. A gyár tó nak min den szük sé ges in téz ke dést meg kell
ten nie annak biz to sí tá sá ra, hogy a gyár tá si el já rás sal olyan
ter mé ke ket hoz zon lét re, ame lyek meg fe lel nek a tí pus vizs -
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gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus nak és e ren de let rá juk vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye i nek. A gyár tó nak a gyár tás meg -
kez dé se elõtt olyan do ku men tá ci ót kell ki dol goz nia,
amely rög zí ti a gyár tá si el já rá so kat – kü lö nös te kin tet tel,
ha az szük sé ges, a ste ri li zá lás ra –, valamint az összes, már
ko ráb ban meg fo gal ma zott elõ írást, ame lyek arra szol gál -
nak, hogy biz to sít sák a gyár tás ho mo ge ni tá sát és – szük ség 
ese tén – a ter mé kek meg egye zõ sé gét a tí pus vizs gá la ti ta -
nú sít vány ban le írt min tá val és e ren de let vo nat ko zó elõ -
írásaival. A gyár tó nak fel kell tün tet nie a 3.  § sze rin ti
CE je lö lést és meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta nia.
Ste ri len for ga lom ba ho zott ter mé kek ese tén a gyár tó nak
ezen túl me nõ en al kal maz nia kell az 5. szá mú mel lék let
3–4. al pont já ban elõ ír ta kat is, ame lyek azon ban csak azok -
ra a gyár tá si fá zi sok ra vo nat koz nak, ame lyek a ste ri li zá lás -
ra és a ste ri li tás fenn tar tá sá ra szol gál nak.

3. A gyár tó nak vál lal nia kell, hogy olyan rend szert hoz
lét re és tart nap ra kész ál la pot ban, amellyel ki ér té ke li az
esz köz zel a gyár tás utá ni fá zis ban szer zett ta pasz ta la to kat,
és in téz ke dik a szük sé ges mó do sí tá sok vég re haj tá sá ról. Ez 
a vál la lás arra is kö te le zi a gyár tót, hogy a 14.  §-nak meg -
fele lõen ha la dék ta la nul je lent se az ott rész le te zett ese mé -
nye ket.

4. A ki je lölt szer ve zet el vég zi a meg fe le lõ vizs gá la to -
kat ah hoz, hogy iga zol ja a ter mék e ren de let kö ve tel mé -
nye i nek való meg fe le lõ sé gét, a gyár tó vá lasz tá sa sze rint
vagy min den egyes ter mék meg vizs gá lá sá val, ahogy ezt az 
5. pont elõ ír ja, vagy a ter mé kek nek a 6. pont sze rin ti sta -
tisz ti kai ala pon tör té nõ meg vizs gá lá sá val. Az elõ zõek ben
em lí tett el len õr zé sek nem vo nat koz nak a gyár tá si fo lya -
mat nak a ste ri li tás biz to sí tá sát szol gá ló lé pé se i re.

5. Min den egyes ter mék el len õr zé se és pró bá ja (da rab -
vizs gá lat)

5.1. Min den egyes ter mé ket egye di leg meg kell vizs gál -
ni a 2.  § sze rin ti vo nat ko zó szab vá nyok ban elõ írt vagy
ezek kel egyen ér té kû vizs gá la tok kal annak meg ál la pí tá sá -
ra, hogy meg egye zik-e a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le -
írt min tá val, és meg fe lel-e a ren de let vo nat ko zó elõ -
írásainak.

5.2. A ki je lölt szer ve zet nek min den el fo ga dott ter mé ken 
fel kell tün tet nie vagy tün tet tet nie azo no sí tá si szá mát, és
írás be li ta nú sít ványt kell ki ál lí ta nia az el vég zett vizs gá la -
tok ra vo nat ko zó an.

6. Sta tisz ti kai ellen õr zés

6.1. A gyár tó nak a ter mé ke ket egy sé ges té tel ként kell
elõ ál lí ta nia és bemutatnia.

6.2. Min den té tel bõl vé let len sze rû min tát kell ven ni. A
min tát ké pe zõ ter mé ke ket egyen ként kell meg vizs gál ni a
2.  § sze rin ti vo nat ko zó szab vá nyok ban elõ írt vagy azok kal 
egyen ér té kû vizs gá la tok kal annak meg ál la pí tá sá ra, hogy

meg egyez nek-e a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt min -
tá val. A vizs gá lat ered mé nyé tõl függ, hogy a té tel el fo gad -
ha tó-e vagy vissza kell uta sí ta ni.

6.3. Az esz kö zök sta tisz ti kai el len õr zé se jel lem zõ sa já -
tos sá ga ik sze rint, min ta vé te li terv alap ján tör té nik. A min -
ta vé tel azt a mi ni má lis mi nõ sé get biz to sít ja, amely nél az
el fo ga dás va ló szí nû sé ge 5%, a nem megfelelõség pedig
3 és 7% között van.

6.4. Ha a té tel el fo ga dás ra ke rült, a ki je lölt szer ve zet
min den egyes ter mé ken fel tün te ti vagy fel tün tet te ti azo no -
sí tá si szá mát, valamint írás be li meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt
ál lít ki az el vég zett vizs gá la tok ra vo nat ko zó an. A té tel ben
sze rep lõ va la mennyi ter mék for ga lom ba hoz ha tó, ki vé ve a 
mintában nem megfelelõnek bizonyult termékeket.

Ha a té tel vissza uta sí tás ra ke rült, a ki je lölt szer ve zet nek
kel lõ in téz ke dé se ket kell ten nie annak megakadályozá -
sára, hogy a ter mék for ga lom ba ke rül jön. Gya ko ri té -
tel-vissza uta sí tá sok ese tén a ki je lölt szer ve zet fel füg geszt -
he ti a sta tisz ti kai el len õr zést.

A gyár tó, a ki je lölt szer ve zet fe le lõs sé gé re a gyár tás so -
rán fel tün tet he ti a ki je lölt szer ve zet azo no sí tá si számát.

7. Ad mi niszt ra tív elõ írások
A gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek az

utol só ter mék gyár tá sá tól szá mí tott leg alább öt évig a Hi -
va tal ren del ke zé sé re kell tudni bocsátania:

a) a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot;
b) a 2. pont ban hi vat ko zott do ku men tá ci ót;
c) az 5.2. és a 6.4. pont ban hi vat ko zott ta nú sít vá nyo kat;
d) ahol az in do kolt, a 3. szá mú mel lék let ben hi vat ko -

zott tí pus vizs gá la ti ta nú sít ványt.

8. II.a osz tály ba tar to zó esz kö zök re való al kal ma zás
A 6.  § (2) be kez dé sé vel össz hang ban e mel lék let a II.a

osz tály ba tar to zó esz kö zök re is al kal maz ha tó a kö vet ke zõ
eltérésekkel:

8.1. az 1–2. pont tól el té rõ en a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat ból kö vet ke zõ en a gyár tó ta nú sít ja és nyi lat ko zik ar ról,
hogy a II.a osz tály ba tar to zó ter mé ke ket a 7. szá mú mel -
lék let 3. pont já ban hi vat ko zott mû sza ki do ku men tá ci ó nak
meg fele lõen gyár tot ta, és azok tel je sí tik e ren de let vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye it;

8.2. az 1–2., 5–6. pon tok tól el té rõ en a ki je lölt szer ve zet
ál tal vég zett vizs gá lat arra irá nyul, hogy meg erõ sít se a II.a
osz tály ba tar to zó ter mé kek nek a 7. szá mú mel lék let
3. pont já ban hi vat ko zott mû sza ki do ku men tá ci ó nak való
meg fe le lé sét.

9. A 2.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja alá tar to zó esz kö -
zök re való al kal ma zás

Az 5. pont sze rin ti eset ben a 2.  § (2) be kez dés d) pont ja
alá tar to zó esz kö zök min den gyár tá si té te le elõ ál lí tá sá nak
be fe je zé sét köve tõen, valamint a 6. pont sze rin ti ellen õr zés 
ese té ben a gyár tó ér te sí ti a ki je lölt szer ve ze tet az adott
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gyár tá si té tel ki bo csá tá sá ról, és meg kül di ré szé re az 1. szá -
mú mel lék let A.II. pont 7.4. al pont har ma dik for du la ta sze -
rin ti la bo ra tó ri um ál tal ki adott hi va ta los ta nú sít ványt az
esz köz ben al kal ma zott hu mán vér szár ma zék gyár tá si té te -
lé nek ki bo csá tá sá ról.

B. Az ak tív be ül tet he tõ esz kö zök ese té ben:

1. A ter mék el len õr zés az az el já rás, ami kor a gyár tó
vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ta nú sít ja – és er rõl nyi -
lat ko zik –, hogy a 3. pont ban fog lalt el já rás sze rint vizs gált 
ter mé kek meg fe lel nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le -
írt tí pus nak, és tel je sí tik e ren de let rá juk vo nat ko zó kö ve -
tel mé nye it.

2. A gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek
min den szük sé ges in téz ke dést meg kell ten nie annak biz -
to sí tá sá ra, hogy a gyár tá si el já rás sal olyan ter mék jöj jön
lét re, amely meg fe lel a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt
tí pus nak és e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek. A
gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek va la -
mennyi esz kö zön fel kell tün tet nie a 3.  § sze rin ti CE je lö -
lést, és meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta nia.

3. A gyár tó nak a gyár tás meg kez dé se elõtt olyan do ku -
men tá ci ót kell ki dol goz nia, amely rög zí ti a gyár tá si el já rá -
so kat, kü lö nös te kin tet tel a ste ri li zá lás ra, valamint az
összes, már ko ráb ban meg fo gal ma zott elõ írást, amely arra
szol gál, hogy biz to sít sa a gyár tás egy sé ges sé gét és a ter -
mé kek meg egye zõ sé gét a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban
le írt min tá val és e ren de let vo nat ko zó elõ írásaival.

4. A gyár tó nak vál lal nia kell, hogy olyan rend szert hoz
lét re és tart nap ra kész ál la pot ban, amellyel ki ér té ke li az
esz köz zel a gyár tás utá ni fá zis ban szer zett ta pasz ta la to kat,
és in téz ke dik a szük sé ges mó do sí tá sok vég re haj tá sá ról. Ez 
a vál la lás arra is kö te le zi a gyár tót, hogy a 14.  §-nak meg -
fele lõen ha la dék ta la nul je lent se az ott rész le te zett ese mé -
nye ket.

5. Az esz köz e ren de let kö ve tel mé nye i nek való meg fe -
le lõ sé gé nek iga zo lá sa cél já ból a ki je lölt szer ve zet az esz -
köz 6. pont sze rin ti sta tisz ti kai ala pú el len õr zé sé vel el vég -
zi a meg fe le lõ vizs gá la to kat és pró bá kat. A gyár tó nak fel
kell ha tal maz nia a ki je lölt szer ve ze tet arra, hogy a 2. pont
sze rint ho zott in téz ke dé sek ha té kony sá gát tény le ges ter -
mék vizs gá lat tal (ter mé ka u dit tal) ér té kel je.

6. Sta tisz ti kai ellen õr zés

6.1. A gyár tó nak a ter mé ke ket egy sé ges té tel ként kell
elõ ál lí ta ni és be mu tat ni, és kö te les meg ten ni min den szük -
sé ges in téz ke dést annak ér de ké ben, hogy a gyár tá si fo lya -
mat biz to sít sa min den elõállított tétel egységességét.

6.2. Min den té tel bõl vé let len sze rû min tát kell ven ni. A
min tá ba esõ ter mé ke ket egyen ként kell meg vizs gál ni, és a
2.  § sze rin ti vo nat ko zó szab vá nyok ban elõ írt meg fe le lõ

vizs gá la to kat vagy azok kal egyen ér té kû vizs gá la to kat kell
vég re haj ta ni annak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy az esz kö -
zök meg egyez nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt
min tá val. A vizs gá lat ered mé nyé tõl függ, hogy a tétel
elfogadható-e, vagy vissza kell utasítani.

6.3. Az esz kö zök sta tisz ti kus el len õr zé se jel lem zõ sa já -
tos sá ga ik sze rint az aláb bi jel lem zõk kel ren del ke zõ min ta -
vé te li terv alapján történik:

– olyan mi nõ sé gi szint, amely nél az el fo ga dás va ló szí -
nû sé ge 95%, és a nem meg fe le lés 0,29 és 1% között van;

– a min ta vé tel azt a mi ni má lis mi nõ sé get biz to sít ja,
amely nél az el fo ga dás va ló szí nû sé ge 5%, a nem meg fe le -
lõ ség pe dig 3 és 7% között van.

6.4. Ha a té tel el fo ga dás ra ke rült, a ki je lölt szer ve zet
min den egyes ter mé ken fel tün te ti vagy fel tün tet te ti azo no -
sí tá si szá mát, valamint írás be li meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt
ál lít ki az el vég zett vizs gá la tok ra vo nat ko zó an. A té tel ben
sze rep lõ va la mennyi ter mék for ga lom ba hoz ha tó, ki vé ve a 
mintában nem megfelelõnek bizonyult termékeket.

Ha a té tel vissza uta sí tás ra ke rült, a ki je lölt tes tü let nek
kel lõ in téz ke dé se ket kell ten nie annak megakadályozá -
sára, hogy a ter mék for ga lom ba ke rül jön. Gya ko ri té -
tel-vissza uta sí tá sok ese tén a ki je lölt tes tü let felfüggeszt -
heti a sta tisz ti kai el len õr zést.

A gyár tó, a ki je lölt tes tü let fe le lõs sé gé re a gyár tás so rán
fel tün tet he ti a ki je lölt tes tü let azo no sí tá si számát.

6.5. A gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott já nak ké re lem re
fel kell tud ni mu tat nia a ki je lölt szer ve zet meg fe le lõ ség
tanúsítványát.

5. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Gyártásminõség-biztosítás

A. Az osz tály ba so rolt esz kö zök ese té ben:

1. A gyár tó nak a kér dé ses ter mé kek gyár tá sá nál al kal -
maz nia kell az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szert, és el kell
vé gez nie a 3. pont ban elõ írt vég el len õr zést, to váb bá vál -
lal nia kell a 4. pont ban hi vat ko zott szak mai fel ügye le tet.

2. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat rész e annak az el já rás -
nak, amely ben az a gyár tó, aki tel je sí ti az 1. pont ban fog -
lalt kö te le zett sé ge it, biz to sít ja és er rõl nyi lat ko zik, hogy az 
érin tett ter mé kek meg fe lel nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít -
vány ban le írt tí pu sok nak, és tel je sí tik e ren de let rá juk vo -
nat ko zó elõ írásait.

A gyár tó nak a 3.  §-sal össz hang ban fel kell tün tet nie a
CE je lö lést, és írás be li meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki -
ál lí ta nia. Ezt a nyi lat ko za tot, amely a gyár tott ter mé kek
meg ha tá ro zott mennyi sé gé re vo nat ko zik, a gyár tó nak meg 
kell õriz nie.
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3. Mi nõ ség ügyi rend szer

3.1. A gyár tó nak mi nõ ség ügyi rend szer e ki ér té ke lé sé re 
ki je lölt szer ve ze tet kell fel kér nie. A ké re lem nek a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a gyár tó ne vét és cí mét,
b) az el já rás alá tar to zó gyárt má nyok ról vagy gyárt -

mány ka te gó ri á ról min den vo nat ko zó tá jé koz ta tást,
c) írás be li nyi lat ko za tot ar ról, hogy ugyan ezen ter mé -

kek kel kap cso lat ban nem for dul tak még más ki je lölt szer -
ve zet hez,

d) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ját,
e) az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl fa ka dó kö te -

le zett sé gek vál la lá sát,
f) kö te le zett ség vál la lást arra, hogy meg õr zik az en ge -

dé lye zett mi nõ ség ügyi rend szer ki elé gí tõ és ha té kony vol -
tát,

g) ahol az in do kolt, az el fo ga dott tí pu sok ra vo nat ko zó
mû sza ki do ku men tá ci ót és a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vá nyok
egy má so la ti pél dá nyát,

h) a gyár tó arra vo nat ko zó vál la lá sát, hogy a 14.  §-nak
meg fele lõen ha la dék ta la nul je len ti az ott rész le te zett ese -
mé nye ket.

3.2. A mi nõ ség ügyi rend szer nek biz to sí ta nia kell, hogy 
a ter mé kek meg fe lel je nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban 
le ír tak nak. A gyár tó ál tal a mi nõ ség ügyi rend szer be be ve -
ze tett va la mennyi mi nõ sé gi elem, kö ve tel mény és elõ írás,
írás be li elvi nyi lat ko za tok és el já rá sok for má já ban, mód -
sze re sen és rend sze rez ve do ku men tál va le gyen. A mi nõ -
ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ja biz to sít sa a mi nõ ség biz -
to sí tá si po li ti ká nak és a mi nõ ség biz to sí tá si el já rá sok nak
prog ra mok, ter vek, ké zi köny vek, fel jegy zé sek stb. se gít -
sé gé vel tör té nõ egy sé ges ér tel me zé sét. A do ku men tá ci ó -
nak tar tal maz nia kell a kö vet ke zõk le írá sát:

a) a gyár tó mi nõ ség re vo nat ko zó cél ki tû zé se it;
b) a vál la la ti szer ve ze tet, kü lö nö sen:
– a szer ve ze ti fel épí tést, a ve ze tõ ség fe le lõs sé gét és

szer ve ze ti ha tás kö rét a ter mé kek gyár tá sá nak vo nat ko zá -
sá ban,

– a mi nõ ség ügyi rend szer ha té kony sá gá nak a fi gye lé -
sé re al kal ma zott mód sze re ket, kü lö nös te kin tet tel az el ér ni 
kí vánt mi nõ ség biz to sí tá sá ra, és be le ért ve az e ren de let nek
nem meg fe le lõ ter mé kek re vo nat ko zó sza bá lyo zást is;

c) a gyár tá si fá zis ban al kal ma zott el len õr zé si és mi nõ -
ség biz to sí tá si tech ni ká kat, kü lö nö sen:

– a ste ri li zá lá si, az anyag be szer zé si és a do ku men tá lá si
fo lya ma to kat és el já rá so kat,

– a raj zo kon, spe ci fi ká ci ó kon vagy más vo nat ko zó do -
ku men tu mo kon ala pu ló, a gyár tá si fo lya mat va la mennyi
fá zi sá ban al kal ma zott és min dig nap ra ké szen tar tott ter -
mék azo no sí tá si el já rá so kat;

d) a gyár tás elõtt, alatt és után vég zen dõ vizs gá la to kat
és pró bá kat, ezek gya ko ri sá gát, az al kal ma zott vizs gá ló be -
ren de zé se ket; a vizs gá ló be ren de zé sek hi te le sí té sé nek kel -
lõ en bi zony lat olt nak kell len nie.

3.3. A ki je lölt szer ve zet nek át kell vizs gál nia a mi nõ -
ség biz to sí tá si rend szert annak meg ál la pí tá sa ér de ké ben,
hogy az meg fe lel-e a 3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé -
nyek nek. Fel kell té te lez ni, hogy a vo nat ko zó har mo ni zált
szab vá nyo kat meg va ló sí tó mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek
meg fe lel nek ezek nek a kö ve tel mé nyek nek. Az ér té ke lõ
cso port leg alább egy tag já nak le gyen az érin tett tech no ló -
gi á ra vo nat ko zó lag ko ráb bi ér té ke lé si ta pasz ta la ta. A
gyár tá si fo lya ma tok el len õr zé se cél já ból az ér té ke lé si el já -
rás tar tal maz zon el len õr zést a gyár tó te lep he lye in, in do -
kolt eset ben a gyár tó be szál lí tó i nak a te lep he lyén is. A
vizs gá lat ered mé nyét, amely nek az el len õr zés bõl le vont
kö vet kez te té se ket és a meg in do kolt ér té ke lést kell tar tal -
maz nia, az utol só ellen õr zés után kö zöl ni kell a gyár tó val.

3.4. A gyár tó nak ér te sí te nie kell a mi nõ sé gi rend szert
el fo ga dó ki je lölt szer ve ze tet min den, a mi nõ ség ügyi rend -
szer re vo nat ko zó an ter ve zett lé nye ges vál to zás ról. A ki je -
lölt szer ve zet nek meg kell vizs gál nia a ja va solt vál to zá so -
kat, és el len õriz nie kell, hogy azok után is tel je sül nek-e a
3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé nyek. A dön tést,
amely nek az el len õr zés bõl le vont kö vet kez te té se ket és a
meg in do kolt ér té ke lést kell tar tal maz nia, kö zöl ni kell a
gyár tó val.

4. Szak mai fel ügye let

4.1. A szak mai fel ügye let cél ja annak biz to sí tá sa, hogy
a gyár tó az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl rá há ru ló
kö te le zett sé ge it rendben teljesítse.

4.2. A gyár tó fel ha tal maz za a ki je lölt szer ve ze tet, hogy
min den szük sé ges el len õr zést el vé gez zen, ami hez min den
szük sé ges tá jé koz ta tást meg kell adnia, különösen:

a) a mi nõ sé gi rend szer do ku men tá ci ó ját,
b) a mi nõ sé gi rend szer gyár tás ra vo nat ko zó ré szé ben

meg ha tá ro zott ada to kat, pél dá ul az el len õr zé si je len té se -
ket és vizs gá la ti ada to kat, a hi te le sí té si ada to kat, a sze -
mély zet mi nõ sí té si je len té se ket stb.

4.3. A ki je lölt szer ve zet nek idõ sza kos el len õr zést kell
tar ta nia, és ér té ke lé se ket kell vé gez nie, hogy meg bi zo nyo -
sod jék ar ról, hogy a gyár tó al kal maz za-e az el fo ga dott mi -
nõ ség ügyi rend szert, és a gyár tó ré szé re ér té ke lé si je len -
tést kell ad nia.

4.4. A ki je lölt szer ve zet vá rat lan lá to ga tá so kat te het a
gyár tó nál. Az ilyen lá to ga tá sok al kal má val a ki je lölt szer -
ve zet szük ség ese tén vizs gá la to kat vé gez het vagy vé gez -
tet het a mi nõ sé gi rend szer he lyes mû kö dé sé nek el len õr zé -
se cél já ból. A szem lé rõl, és ha tör tén tek, a vizs gá la tok ról
készült jelentést a gyártó rendelkezésére kell bocsátani.

5. Ad mi niszt ra tív elõ írások

5.1. A gyár tó az utol só ter mék gyár tá sát kö ve tõ öt éves
idõ szak vé gé ig ké rés re a Hi va tal ren del ke zé sé re bo csát ja a
következõket:

a) a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot;
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b) a 3.1. d) pont ban hi vat ko zott do ku men tá ci ót;
c) 3.4. pont ban hi vat ko zott vál to zá so kat;
d) a 3.1. g) pont ban hi vat ko zott do ku men tá ci ót;
e) a ki je lölt szer ve zet nek a 4.3–4.4. pont ban hi vat ko -

zott dön té se it és je len té se it;
f) ahol az in do kolt, az 3. szá mú mel lék let ben hi vat ko -

zott tí pus vizs gá la ti ta nú sít ványt.

6. A II.a osz tály ba tar to zó esz kö zök re való al kal ma zás
A 6.  § (2) be kez dé sé vel egy be hang zó an e mel lék let al -

kal maz ha tó a II.a osz tály ba tar to zó esz kö zök re is, a kö vet -
ke zõ kivételekkel:

6.1. El té rõ en a 2., 3.1–3.2. pon tok tól, a meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat ter mé sze té bõl kö vet ke zõ en, a gyár tó biz to sít -
ja, és er rõl nyi lat ko zik, hogy a II.a osz tály ba tar to zó ter mé -
ke ket a 7. szá mú mel lék let 3. pont já ban hi vat ko zott mû -
sza ki do ku men tá ci ó nak meg fele lõen gyár tot ta, és azok tel -
je sí tik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.

7. A 2.  § (2) be kez dé se d) pont ja alá tar to zó esz kö zök re
való al kal ma zás

A 2.  § (2) be kez dés d) pont ja alá tar to zó esz kö zök min -
den gyár tá si té te le elõ ál lí tá sá nak be fe je zé sét köve tõen a
gyár tó ér te sí ti a ki je lölt szer ve ze tet az adott gyár tá si té tel
ki bo csá tá sá ról, és meg kül di ré szé re az 1. szá mú mel lék let
A.II. pont 7.4. al pont har ma dik for du la ta sze rin ti la bo ra tó -
ri um ál tal ki adott hi va ta los ta nú sít ványt az esz köz ben al -
kal ma zott hu mán vér szár ma zék gyár tá si té te lé nek ki bo -
csá tá sá ról.

B. Az ak tív be ül tet he tõ esz kö zök ese té ben:

1. A gyár tó nak a kér dé ses ter mé kek gyár tá sá nál és vég -
el len õr zé sé nél a 3. pont nak meg fele lõen al kal maz nia kell
az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szert, to váb bá vál lal nia
kell a 4. pont ban hi vat ko zott szakmai felügyeletet.

2. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ban az 1. pont ban elõ írt
kö te le zett sé ge ket tel je sí tõ gyár tó biz to sít ja, hogy a kér dé -
ses ter mé kek meg fe lel nek e ren de let rá juk vo nat ko zó elõ -
írásainak, és nyilatkozik errõl.

A gyár tó nak, illetve a meg ha tal ma zott kép vi se lõ nek a
3.  §-sal össz hang ban fel kell tün tet nie a CE je lö lést, és
írás be li meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta nia. Ezt a
nyi lat ko za tot, amely vo nat koz hat az esz köz egy vagy több
pél dá nyá ra, a gyártónak meg kell õriznie.

3. Mi nõ ség ügyi rend szer

3.1. A gyár tó nak mi nõ ség ügyi rend szer e ki ér té ke lé sé re 
ki je lölt szer ve ze tet kell fel kér nie. A ké re lem nek a kö vet -
ke zõ ket kell tartalmaznia:

a) a gyár ta ni ter ve zett ter mék ka te gó ri á ra vo nat ko zó
min den szük sé ges in for má ci ót,

b) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ját,

c) nyi lat ko za tot arra néz ve, hogy a gyár tó vál lal ja az el -
fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl szár ma zó kö te le zett sé -
ge ket,

d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a gyár tó az el fo ga dott mi -
nõ ség ügyi rend szert kel lõ ha té kony ság gal fenntartja,

e) ahol az in do kolt, az el fo ga dott tí pus ra vo nat ko zó
mû sza ki do ku men tá ci ót és a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vá nyok
egy másolati példányát,

f) a gyár tó arra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sát, hogy 
ér té ke sí tés utá ni fel ügye le ti rend szert ve zet be és tart kor -
sze rû ál la pot ban. Ez a vál la lás arra is kö te le zi a gyár tót,
hogy a 14.  §-nak meg fele lõen ha la dék ta la nul je lent se az
ott részletezett eseményeket.

3.2. A mi nõ ség ügyi rend szer nek biz to sí ta nia kell, hogy 
a ter mé kek meg fe lel je nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban 
le ír tak nak. A gyár tó ál tal a mi nõ ség ügyi rend szer be be ve -
ze tett va la mennyi mi nõ sé gi elem, kö ve tel mény és elõ írás
írás be li elvi nyi lat ko za tok és el já rá sok for má já ban, mód -
sze re sen és rend sze rez ve do ku men tál va le gyen. A mi nõ -
ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ja biz to sít sa a mi nõ ség biz -
to sí tá si po li ti ká nak és a mi nõ ség biz to sí tá si el já rá sok nak
prog ra mok, ter vek, ké zi köny vek, fel jegy zé sek stb. se gít -
sé gé vel tör té nõ egy sé ges ér tel me zé sét. A do ku men tá ci ó -
nak tar tal maz nia kell a kö vet ke zõk le írá sát:

a) a gyár tó nak a mi nõ ség re vo nat ko zó cél ki tû zé se it;
b) a vál la la ti szer ve ze tet, kü lö nö sen:
– a szer ve ze ti fel épí tést, a ve ze tõ ség fe le lõs sé gét és

szer ve ze ti ha tás kö rét a ter mé kek gyár tá sá nak vo nat ko zá -
sá ban,

– a mi nõ ség ügyi rend szer ha té kony sá gá nak a fi gye lé -
sé re al kal ma zott mód sze re ket, kü lö nös te kin tet tel az el ér ni 
kí vánt mi nõ ség biz to sí tá sá ra, és be le ért ve az e ren de let nek
nem meg fe le lõ ter mé kek re vo nat ko zó sza bá lyo zást is;

c) a gyár tá si fá zis ban al kal ma zott el len õr zé si és mi nõ -
ség biz to sí tá si tech ni ká kat, kü lö nö sen:

– a ste ri li zá lá si, az anyag be szer zé si és a do ku men tá lá si
fo lya ma to kat és el já rá so kat,

– a raj zo kon, spe ci fi ká ci ó kon vagy más vo nat ko zó do -
ku men tu mo kon ala pu ló, a gyár tá si fo lya mat va la mennyi
fá zi sá ban al kal ma zott és min dig nap ra ké szen tar tott ter -
mék azo no sí tá si el já rá so kat;

d) a gyár tás elõtt, alatt és után vég zen dõ vizs gá la to kat
és pró bá kat, ezek gya ko ri sá gát és az al kal ma zott vizs gá ló -
be ren de zé se ket.

3.3. A ki je lölt szer ve zet nek fe lül kell vizs gál nia a mi -
nõ ség ügyi rend szert, hogy meg ál la pít has sa, hogy az meg -
fe lel-e a 3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé nyek nek. Fel
kell té te lez ni, hogy a vo nat ko zó har mo ni zált szab vá nyo kat 
meg va ló sí tó mi nõ sé gi rend sze rek ki elé gí tik eze ket a kö ve -
tel mé nye ket. Az ér té ke lõ cso port leg alább egy tag já nak le -
gyen ér té ke lé si ta pasz ta la ta az érin tett tech no ló gi á ra vo -
nat ko zó an. Az ér té ke lõ el já rás a gyár tá si fo lya mat el len õr -
zé se cél já ból tar tal maz zon el len õr zést a gyár tó telep -
helyein, in do kolt eset ben a gyár tó be szál lí tó i nak a te lep he -
lyén is.
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A szem lét kö ve tõ ha tá ro za tot, amely nek tar tal maz nia
kell az ellen õr zés kö vet kez te té se it és a meg in do kolt ér té -
ke lést, kö zöl ni kell a gyártóval.

3.4. A gyár tó nak ér te sí te nie kell a mi nõ ség ügyi rend -
szert el fo ga dó ki je lölt szer ve ze tet min den, a mi nõ ség ügyi
rend szer re vo nat ko zó an ter ve zett vál to zás ról, valamint a
gyárt mány fé le sé gek vál to zá sá ról. A ki je lölt szer ve zet nek
meg kell vizs gál nia a ja va solt vál to zá so kat és el len õriz nie
kell, hogy azok után is tel je sül nek-e a 3.2. sza kasz ban hi -
vat ko zott kö ve tel mé nyek. Ér te sí te nie kell a gyár tót dön té -
sé rõl, amely nek tar tal maz nia kell az ellen õr zés kö vet kez -
te té se it és a meg in do kolt ér té ke lést.

4. Szak mai fel ügye let

4.1. A szak mai fel ügye let cél ja annak biz to sí tá sa, hogy
a gyár tó az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl rá há ru ló
kö te le zett sé ge it rendben teljesítse.

4.2. A gyár tó fel ha tal maz za a ki je lölt szer ve ze tet, hogy
az min den szük sé ges el len õr zést el vé gez zen, ami hez min -
den szük sé ges tá jé koz ta tást meg kell adnia, különösen:

a) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ját,
b) a mi nõ ség ügyi rend szer gyár tás ra vo nat ko zó ré szé -

ben meg ha tá ro zott ada to kat, pél dá ul az el len õr zé si je len té -
se ket és vizs gá la ti ada to kat, a hi te le sí té si ada to kat, a sze -
mély zet mi nõ sí té si jelentéseket stb.

4.3. A ki je lölt szer ve zet nek idõ sza kos el len õr zést kell
tar ta nia és ér té ke lé se ket kell vé gez nie, hogy meg bi zo nyo -
sod jék ar ról, hogy a gyár tó al kal maz za-e az el fo ga dott mi -
nõ ség ügyi rend szert és a gyár tó ré szé re értékelési jelentést
kell adnia.

4.4. A ki je lölt szer ve zet vá rat lan lá to ga tá so kat te het a
gyár tó nál. Az ezek rõl ké szült je len tést a gyár tó ren del ke -
zé sé re kell bocsátani.

5. A ki je lölt szer ve zet a töb bi ki je lölt szer ve zet tel köz li
a mi nõ ség ügyi rend sze rek el fo ga dá sá ra, el uta sí tá sá ra vagy 
vissza vo ná sá ra vonatkozó információkat.

6. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Termékminõség-biztosítás

1. A gyár tó nak a ter mék vég el len õr zé sé nél és vizs gá la -
tá nál al kal maz nia kell a 3. pont ban elõ írt mi nõ ség ügyi
rend szert, to váb bá a 4. pont ban elõ írt fel ügye le ti ellen õr -
zés alatt kell áll nia. Ste ri len for ga lom ba ho zott ter mé kek
ese tén a gyár tó nak ezen túl me nõ en al kal maz nia kell az
5. szá mú mel lék let A. pont já nak 3–4. al pont ja i ban elõ ír ta -
kat is, ame lyek azon ban csak azok ra a gyár tá si fá zi sok ra
vo nat koz nak, ame lyek a ste ri li zá lás ra és a ste ri li tás fenn -
tar tá sá ra szol gál nak.

2. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat rész e annak az el já rás -
nak, amely ben az a gyár tó, aki tel je sí ti az 1. pont ban fog -
lalt kö te le zett sé ge it, biz to sít ja és er rõl nyi lat ko zik, hogy az 
érin tett ter mé kek meg fe lel nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít -
vány ban le írt tí pu sok nak, és tel je sí tik a ren de let rá juk vo -
nat ko zó elõ írásait. A gyár tó nak a 3.  §-sal össz hang ban fel
kell tün tet nie a CE je lö lést, és írás be li meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko za tot kell ki ál lí ta nia. Ezt a nyi lat ko za tot, amely a
gyár tott ter mé kek meg ha tá ro zott mennyi sé gé re vo nat ko -
zik, a gyár tó nak meg kell õriz nie. A CE je lö lést annak a ki -
je lölt szer ve zet nek az azo no sí tá si szá má val együtt kell al -
kal maz ni, amely az e mel lék let ben hi vat ko zott fel ada to kat
el lát ja.

3. Mi nõ ség ügyi rend szer

3.1. A gyár tó nak mi nõ ség ügyi rend szer e ki ér té ke lé sé re 
fel kell kér nie egy ki je lölt szervezetet.

A ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:
a) a gyár tó ne vét és cí mét;
b) az el já rás alá tar to zó gyárt má nyok ról vagy gyárt -

mány ka te gó ri á ról min den vo nat ko zó tá jé koz ta tást;
c) írás be li nyi lat ko za tot ar ról, hogy ugyan ezen ter mé -

kek kel kap cso lat ban nem for dul tak más ki je lölt szer ve zet -
hez;

d) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ját;
e) az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl fa ka dó kö te -

le zett sé gek vál la lá sát;
f) ahol az in do kolt, az el fo ga dott tí pu sok ra vo nat ko zó

mû sza ki do ku men tá ci ót és a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vá nyok
egy má so la ti pél dá nyát;

g) a gyár tó arra vo nat ko zó vál la lá sát, hogy olyan mód -
sze res el já rást hoz lét re és tart nap ra kész ál la pot ban,
amellyel fe lül vizs gál ja az esz köz rõl a gyár tás után szer zett
ta pasz ta la to kat, és in téz ke dik a szük sé ges kor rek ci ók ról.
Ez a vál la lás arra is kö te le zi a gyár tót, hogy a 14.  §-ban
fog lal tak nak meg fele lõen ha la dék ta la nul je lent se az ott
rész le te zett ese mé nye ket.

3.2. A mi nõ ség ügyi rend szer ben min den egyes ter mé -
ket vagy min den egyes so ro zat rep re zen ta tív min tá ját meg
kell vizs gál ni és a 2.  §-ban hi vat ko zott vo nat ko zó szab -
vány(ok)ban meg ha tá ro zott, vagy azok kal egyen ér té kû
vizs gá la tok el vég zé sé vel kell biz to sí ta ni, hogy a ter mé kek
meg fe lel je nek a tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus -
nak, és ki elé gít sék e ren de let rá juk vo nat ko zó elõ írásait. A
gyár tó ál tal a mi nõ ség ügyi rend szer be be ve ze tett va la -
mennyi mi nõ sé gi elem, kö ve tel mény és elõ írás, írás be li
elvi nyi lat ko za tok és el já rá sok for má já ban, mód sze re sen
és rend sze rez ve do ku men tál va le gyen. A mi nõ ség ügyi
rend szer do ku men tá ci ó ja biz to sít sa a mi nõ ség biz to sí tá si
po li ti ká nak és a mi nõ ség biz to sí tá si el já rá sok nak prog ra -
mok, ter vek, ké zi köny vek, fel jegy zé sek stb. se gít sé gé vel
tör té nõ egy sé ges ér tel me zé sét. A do ku men tá ci ó nak tar tal -
maz nia kell a kö vet ke zõk le írá sát:

a) a mi nõ sé gi cél ki tû zé se ket és a szer ve ze ti fel épí tést, a 
ve ze tõ ség nek a ter mék mi nõ ség gel kap cso la tos fe le lõs sé -
gét és ha tás kö rét;
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b) a gyár tást köve tõen el vég zen dõ vizs gá la to kat és pró -
bá kat; a vizs gá ló be ren de zé sek hi te le sí té sé nek kel lõ en bi -
zony lat olt nak kell lennie;

c) a mi nõ ség ügyi rend szer ha té kony mû kö dé sé nek az
el len õr zé sé re al kal ma zott módszereket;

d) a mi nõ ség ügyi je len té se ket, így az el len õr zé sek re,
vizs gá la tok ra, hi te le sí té sek re, a sze mély zet mi nõ sí té sé re
stb. vonatkozó jelentéseket.

A fen ti vizs gá la tok nem vo nat koz nak a ste ri li tás biz to sí -
tá sá ra szol gá ló gyár tá si fázisokra.

3.3. A ki je lölt szer ve zet nek át kell vizs gál nia a mi nõ -
ség ügyi rend szert annak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy az 
meg fe lel-e a 3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé nyek nek.
Fel kell té te lez ni, hogy a vo nat ko zó har mo ni zált szab vá -
nyo kat meg va ló sí tó mi nõ ség ügyi rend sze rek meg fe lel nek
ezek nek a kö ve tel mé nyek nek. Az ér té ke lõ cso port leg -
alább egy tag já nak le gyen az érin tett tech no ló gi á ra vo nat -
ko zó lag ko ráb bi mi nõ sí té si ta pasz ta la ta. A gyár tá si fo lya -
ma tok el len õr zé se cél já ból az ér té ke lé si el já rás tar tal maz -
za a gyár tó, in do kolt eset ben a be szál lí tók te lep he lye i nek a 
meg te kin té sét. A vizs gá lat ered mé nyét, amely nek az el len -
õr zés bõl le vont kö vet kez te té se ket és a meg in do kolt ér té -
ke lést kell tar tal maz nia, az utol só ellen õr zés után kö zöl ni
kell a gyár tó val.

3.4. A gyár tó nak ér te sí te nie kell a mi nõ sé gi rend szert
el fo ga dó ki je lölt szer ve ze tet min den, a mi nõ ség ügyi rend -
szer re vo nat ko zó an ter ve zett lé nye ges vál to zás ról. A ki je -
lölt szer ve zet nek meg kell vizs gál nia a ja va solt vál to zá so -
kat, és el len õriz nie kell, hogy azok után is tel je sül nek-e a
3.2. pont ban hi vat ko zott kö ve tel mé nyek. A dön tést,
amely nek az el len õr zés bõl le vont kö vet kez te té se ket és a
meg in do kolt ér té ke lést kell tar tal maz nia, kö zöl ni kell a
gyár tó val.

4. A szak mai fel ügye let

4.1. A szak mai fel ügye let cél ja annak biz to sí tá sa, hogy
a gyár tó az el fo ga dott mi nõ ség ügyi rend szer bõl rá há ru ló
kö te le zett sé ge it meg fele lõen teljesítse.

4.2. A gyár tó nak le he tõ vé kell ten nie a ki je lölt szer ve -
zet szá má ra, hogy fel ügye le ti cél ból be lép hes sen az el len -
õr zé si, vizs gá la ti és tá ro lá si cé lo kat szol gá ló he lyi sé gek be, 
és ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia a szük sé ges do ku men tu -
mo kat, így kü lö nö sen:

a) a mi nõ ség ügyi rend szer do ku men tá ci ó ját;

b) a mû sza ki do ku men tá ci ót;

c) a mi nõ ség ügyi je len té se ket, így az el len õr zé sek re,
vizs gá la tok ra, hi te le sí té sek re, a sze mély zet mi nõ sí té sé re
stb. vonatkozó jelentéseket.

4.3. A ki je lölt szer ve zet nek rend sze res el len õr zé se ket
és ér té ke lé se ket kell vé gez nie, hogy meg bi zo nyo sod jék ar -
ról, hogy a gyár tó al kal maz za-e az el fo ga dott mi nõ ség ügyi 
rend szert. A gyár tó ré szé re ér té ke lõ je len tést kell ad nia.

4.4. A ki je lölt szer ve zet elõ ze tes be je len tés nél kül lá to -
ga tá so kat te het a gyár tó nál. Az ilyen lá to ga tá sok al kal má -
val szük ség ese tén vizs gá la to kat vé gez het vagy vé gez tet -
het a mi nõ ség ügyi rend szer he lyes mû kö dé sé nek el len õr -
zé se cél já ból, valamint annak el len õr zé sé re, hogy a gyár -
tás e ren de let vo nat ko zó elõ írásainak meg fe lel-e. Eb bõl a
cél ból a vég ter mék bõl a ki je lölt szer ve zet ál tal a hely szí -
nen vett, kel lõ szá mú min tát meg kell vizs gál ni, és el kell
vé gez ni a 2.  §-ban hi vat ko zott vo nat ko zó szab -
vány(ok)ban meg ha tá ro zott vagy azok kal egyen ér té kû
vizs gá la to kat. Ha egy vagy több min ta nem fe le l meg, a ki -
je lölt szer ve zet nek meg kell ten nie a szük sé ges in téz ke dé -
se ket. A gyár tó ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni a lá to ga tás -
ról ké szült je len tést, illetve, ha vizs gá la tok is tör tén tek, a
vizs gá la ti je len tést.

5. Ad mi niszt ra tív elõ írások

5.1. A gyár tó nak az utol só ter mék gyár tá sát kö ve tõ öt -
éves idõ szak vé gé ig a Hi va tal ren del ke zé sé re kell tud ni
bo csá ta nia a következõket:

a) a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot;
b) a 3.1. g) pont ban hi vat ko zott do ku men tá ci ót;
c) a 3.4. pont ban hi vat ko zott vál to zá so kat;
d) a ki je lölt szer ve zet 4.3–4.4. pont ban hi vat ko zott

dön té se it és je len té se it;
e) ahol az he lyén va ló, a 3. szá mú mel lék let ben hi vat ko -

zott tí pus vizs gá la ti tanúsítványt.

6. A II.a osz tály ba tar to zó esz kö zök re való al kal ma zás

A 6.  § (2) be kez dé sé vel egy be hang zó an e mel lék let al -
kal maz ha tó a II.a osz tály ba tar to zó esz kö zök re is, a kö vet -
ke zõ ki vé tel lel. El té rõ en a 2., 3.1–3.2. pon tok tól, a meg fe -
le lõ sé gi nyi lat ko zat ter mé sze té bõl kö vet ke zõ en a gyár tó
ta nú sít ja – és er rõl nyi lat ko zik –, hogy a II.a osz tály ba tar -
to zó ter mé ke ket a 7. szá mú mel lék let 3. pont já ban hi vat ko -
zott mû sza ki do ku men tá ci ó nak meg fele lõen gyártotta, és
azok teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.

7. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Gyártói megfelelõségi nyilatkozat

1. A gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat az az el já rás,
amely nek so rán a gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ -
je, aki a 2. pont ban, ste ril ál la pot ban for ga lom ba ho zott,
illetve mé rõ funk ci ó val ren del ke zõ ter mé kek ese té ben az
5. pont ban hi vat ko zott kö te le zett sé ge ket tel je sí ti, ta nú sít ja
és nyi lat ko zik ar ról, hogy az érin tett ter mé kek ki elé gí tik
e ren de let rá juk vo nat ko zó elõ írásait.

2. A gyár tó nak össze kell ál lí ta nia a 3. pont ban fel so rolt 
mû sza ki do ku men tá ci ót. A gyár tó vagy meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je a do ku men tá ci ót a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat -

2840 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/33. szám



tal együtt – ké rés re – a Hi va tal ren del ke zé sé re bo csát ja
ellen õr zés cél já ból az utol só ter mék gyár tá sá tól szá mí tott
leg alább 5 évig. Ha sem a gyár tó nak, sem meg ha tal ma zott
kép vi se lõ jé nek nincs ma gyar or szá gi te lep he lye, a fen ti do -
ku men tá ció meg õr zé si kö te le zett sé ge a ter mék for gal ma -
zó já ra há rul.

3. A mû sza ki do ku men tá ci ó nak le he tõ vé kell ten nie
annak a ki ér té ke lé sét, hogy a ter mék e ren de let kö ve tel mé -
nye i nek meg fe lel-e, de el sõ sor ban a kö vet ke zõ ket kell
tartalmaznia:

a) a ter mék ál ta lá nos le írá sát, ide ért ve min den ter ve zett 
vál to za tot is;

b) ter ve zé si raj zo kat, az elõ irány zott gyár tá si mód sze -
re ket, az al kat ré szek, sze rel vé nyek, áram kö rök stb. ábráit;

c) az em lí tett raj zok nak, áb rák nak, valamint a ter mék
mû kö dé sé nek a meg ér té sé hez szük sé ges le írá so kat és ma -
gya rá za to kat;

d) a koc ká za ti elem zés ered mé nye it, valamint a
2.  §-ban hi vat ko zott, tel jes mér ték ben vagy rész ben al kal -
ma zott szab vá nyok jegy zé két, valamint azon meg ol dá sok
le írá sát, ame lye ket az alap ve tõ kö ve tel mé nyek ki elé gí té se
ér de ké ben fo gad tak el, amennyi ben a 2.  §-ban hi vat ko zott
szab vá nyok nem tel jes mér ték ben ér vé nye sül nek;

e) ste ril ál la pot ban for ga lom ba ho zott ter mé kek ese té -
ben az al kal ma zott mód sze rek leírását;

f) a ter ve zé si szá mí tá sok és az el vég zett vizs gá la tok
stb. ered mé nye it;

g) ha a ter mé ket – ren del te té sé nek meg fe le lõ mû kö dé se 
ér de ké ben – más esz kö zök kel kell össze kap csol ni, annak
iga zo lá sát, hogy ez a gyár tó ál tal meg adott jel lem zõk kel
ren del ke zõ má sik esz köz zel össze kap csol va megfelel a
lényegi követelményeknek;

h) vizs gá la ti je len té se ket és a 10. szá mú mel lék let sze -
rin ti kli ni kai ér té ke lés adatait;

i) a cím két és a hasz ná la ti út mu ta tó kat.

4. A gyár tó nak vál lal nia kell, hogy olyan mód sze res el -
já rást hoz lét re és tart nap ra kész ál la pot ban, amellyel fe lül -
vizs gál ja az esz köz rõl a gyár tás után szer zett ta pasz ta la to -
kat, és in téz ke dik a szük sé ges kor rek ci ók ról. Ez a vál la lás
arra is kö te le zi a gyár tót, hogy a 14.  §-ban fog lal tak nak
meg fele lõen ha la dék ta la nul je lent se az ott rész le te zett ese -
mé nye ket.

5. Az I. osz tály ba so rolt, ste ril ál la pot ban for ga lom ba
ho zott, illetve mé rõ funk ci ó val ren del ke zõ esz kö zök ese -
tén a gyár tó nak nem csak az eb ben a mel lék let ben le fek te -
tett elõ írásokat kell be tar ta nia, ha nem a 4., 5. vagy 6. szá -
mú mel lék let ben hi vat ko zott va la me lyik el já rást is. Ezek -
nek a mel lék le tek nek az al kal ma zá sa és a ki je lölt szer ve zet 
köz re mû kö dé se a kö vet ke zõk re kor lá to zó dik:

a) a ste ril ál la pot ban for ga lom ba ho zott ter mé kek ese -
tén csak a ste ril ál la pot biz to sí tá sá ra és fenn tar tá sá ra irá -
nyuló gyártási folyamatokra,

b) mérõ funk ci ó val ren del ke zõ esz kö zök ese tén csak a
ter mé kek nek a mé rés tech ni kai kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zó gyár tá si fo lya ma tok ra.

A je len mel lék let 6.1. pont ja al kal ma zan dó.

6. A II.a cso port ba tar to zó esz kö zök re való al kal ma zás

A 6.  § (2) be kez dés sel egy be hang zó an je len mel lék let
vo nat koz hat a II.a cso port ba tar to zó ter mé kek re a kö vet ke -
zõ eltéréssel:

6.1. Amennyi ben ezt a mel lék le tet a 4., 5. vagy 6. szá mú 
mel lék let ben hi vat ko zott el já rás sal együtt al kal maz zák, az
azok ban, valamint a je len mel lék let ben hi vat ko zott meg fe -
le lõ sé gi nyi lat ko za to kat egyet len nyi lat ko zat for má já ban
kell ki ad ni. Ha ez a nyi lat ko zat e mel lék le ten ala pul, ak kor
a gyár tó nak kell biz to sí ta nia, illetve kell nyi lat koz nia ar -
ról, hogy a ter mé kek ki ala kí tá sa meg fe lel e ren de let vo nat -
ko zó elõ írásainak.

8. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

A. Rendelésre készült eszközökre vagy klinikai
vizsgálatra szánt, osztályba sorolt eszközökre

vonatkozó nyilatkozat

1. Ren de lés re ké szült esz kö zök vagy kli ni kai vizs gá lat -
ra szánt esz kö zök ese tén a gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott 
kép vi se lõ jé nek össze kell ál lí ta nia a 2. pont ban sze rep lõ
ada to kat tartalmazó nyilatkozatot.

2. A nyi lat ko zat nak a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal -
maz nia:

2.1. Ren de lés re ké szült esz kö zök ese té ben:
a) az esz köz azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ ada to kat;
b) nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esz köz egy adott, meg -

ne ve zett be teg ki zá ró la gos hasz ná la tá ra ké szült (mû bi -
zony lat);

c) a szak or vos vagy más fel ha tal ma zott sze mély ne vét,
aki az esz közt ren del te és adott eset ben az egész ség ügyi
szol gál ta tó ne vét;

d) az esz köz egye di jel lem zõ it a ren de lés ben meg ha tá -
ro zott elõ írások sze rint;

e) nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esz köz meg fe lel az
1. szá mú mel lék let ben le fek te tett alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek, meg je löl ve azo kat – ha van nak ilye nek –, ame -
lye ket nem tar tot tak meg tel je sen, en nek in do ko lá sá val
együtt.

2.2. Kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz kö zök ese té ben:
a) az esz köz azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ ada to kat;
b) a vizs gá la ti ter vet, meg ad va a vizs gá lat cél ját, tu do -

má nyos, mû sza ki, illetve or vo si in do ko lá sát és ter je del -
mét, valamint az érin tett eszközök mennyiségét;
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c) az ille té kes eti kai bi zott ság tá mo ga tó ál lás fog la lá sát
és azo kat a szem pon to kat, ame lye ken az ál lás fog la lás
 alapul;

d) a vizs gá la tért fe le lõs szak or vos vagy más meg ha tal -
ma zott sze mély és az in téz mény ne vét;

e) a vizs gá lat he lyét, meg kez dé sé nek idõ pont ját és ter -
ve zett idõ tar ta mát;

f) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a kér dé ses esz köz a vizs gá -
lat tár gyát ké pe zõ szem pon to kon kí vül meg fe lel az alap ve -
tõ kö ve tel mé nyek nek, és e szem pon tok ra vo nat ko zó an
min den óvó in téz ke dést meg tet tek a be teg egész sé gé nek és
biz ton sá gá nak a vé del mé re.

3. A gyár tó nak vál lal nia kell, hogy a Hi va tal ren del ke -
zé sé re bo csát:

3.1. Ren de lés re ké szült esz kö zök ese té ben olyan do ku -
men tá ci ót, amely le he tõ vé te szi az esz köz ter ve i nek, gyár -
tá sá nak és tel je sí tõ ké pes sé gé nek meg is me ré sét, ide ért ve
az elv árt tel je sí tõ ké pes sé get is, hogy le he tõ ség le gyen az e
ren de let kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lés ér té ke lé sé re.

A gyár tó min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz annak
ér de ké ben, hogy a gyár tás so rán elõ ál lí tott esz kö zök nek az 
elõ zõ be kez dés sze rin ti do ku men tá ci ó val való meg egye -
zõ sé gét biz to sít sa.

3.2. Kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz kö zök ese té ben olyan 
do ku men tá ci ót, amely nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz -
nia:

a) a ter mék ál ta lá nos le írá sát;

b) terv raj zo kat, a ter ve zett gyár tá si mód sze re ket, kü lö -
nös te kin tet tel a ste ri li zá lás ra, valamint al kat ré szek, rész -
egy sé gek, áram kö rök stb. raj za it;

c) az em lí tett ter vek nek, illetve az esz köz mû kö dé sé -
nek a meg ér té sé hez szük sé ges le írá so kat és ma gya rá za to -
kat;

d) a koc ká zat elem zés ered mé nye it és a 2.  §-ban hi vat -
ko zott, tel jes mér ték ben vagy rész ben al kal ma zott szab vá -
nyok jegy zé két, valamint azon meg ol dá sok nak a le írá sát,
me lye ket e ren de let kö ve tel mé nye i nek a ki elé gí té se ér de -
ké ben al kal maz tak, amennyi ben a 2.  §-ban hi vat ko zott
szab vá nyo kat nem al kal maz ták;

e) a konst ruk ci ós szá mí tá sok, el len õr zé sek, valamint
mû sza ki vizs gá la tok stb. ered mé nye it.

A gyár tó nak min den szük sé ges in téz ke dést meg kell
ten nie, hogy a gyár tá si el já rás so rán olyan ter mé ke ket hoz -
zon lét re, me lyek meg fe lel nek az e pont ban hi vat ko zott
do ku men tá ci ó nak. A gyár tó nak en ge dé lyez nie kell ezen
in téz ke dé sek ha tá sos sá gá nak ér té ke lé sét, illetve – ha az
szük sé ges – el len õr zé sét.

4. Az e mel lék let tel kap cso la tos nyi lat ko za tok ban fel -
so rolt ada to kat leg alább öt évig meg kell õriz ni.

B. Ren de lés re ké szült vagy kli ni kai vizs gá lat ra szánt
ak tív be ül tet he tõ esz kö zök re vo nat ko zó nyi lat ko zat

1. Ren de lés re ké szült esz kö zök vagy kli ni kai vizs gá lat -
ra szánt esz kö zök ese tén a gyár tó nak vagy meg ha tal ma zott 
kép vi se lõ jé nek össze kell ál lí ta nia a 2. pont ban sze rep lõ
ada to kat tar tal ma zó nyi lat ko za tot.

2. A nyi lat ko zat nak a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal -
maz nia:

2.1. Ren de lés re ké szült esz kö zök ese té ben:
a) az esz köz azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ ada to kat;
b) nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esz köz egy adott, meg -

ne ve zett be teg ki zá ró la gos hasz ná la tá ra ké szült (mû bi -
zony lat);

c) a szak or vos ne vét, aki az esz közt ren del te, és adott
eset ben az egész ség ügyi szol gál ta tó ne vét;

d) az esz köz egye di jel lem zõ it a ren de lés ben meg ha tá -
ro zott elõ írások sze rint;

e) nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esz köz meg fe lel az
1. szá mú mel lék let ben le fek te tett alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek, meg je löl ve azo kat – ha van nak ilye nek –, ame -
lye ket nem tar tot tak meg tel je sen, en nek in do ko lá sá val
együtt.

2.2. Kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz kö zök ese té ben:
a) az esz köz azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ ada to kat;
b) a vizs gá la ti ter vet, meg ad va a vizs gá la tok cél ját és

ter je del mét, valamint az érin tett esz kö zök mennyi sé gét;
c) a vizs gá la tért fe le lõs szak or vos és az in téz mény

 nevét;
d) a vizs gá lat he lyét, meg kez dé sé nek idõ pont ját és ter -

ve zett idõ tar ta mát;
e) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a kér dé ses esz köz a vizs gá -

lat tár gyát ké pe zõ szem pon to kon kí vül meg fe lel az alap ve -
tõ kö ve tel mé nyek nek, és e szem pon tok ra vo nat ko zó an
min den óvó in téz ke dést meg tet tek a be teg egész sé gé nek és
biz ton sá gá nak a vé del mé re.

3. A gyár tó nak vál lal nia kell, hogy a Hi va tal ren del ke -
zé sé re bo csát:

3.1. Ren de lés re ké szült esz kö zök ese té ben olyan do ku -
men tá ci ót, amely le he tõ vé te szi az esz köz ter ve i nek, gyár -
tá sá nak és tel je sí tõ ké pes sé gé nek meg is me ré sét, ide ért ve a
ter ve zett tel je sí tõ ké pes sé get is, hogy le he tõ ség le gyen az e
ren de let kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lés ér té ke lé sé re.

A gyár tó min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz annak
ér de ké ben, hogy a gyár tás so rán elõ ál lí tott esz kö zök nek az 
elõ zõ be kez dés sze rin ti do ku men tá ci ó val való meg egye -
zõ sé gét biz to sít sa.

3.2. Kli ni kai vizs gá lat ra szánt esz kö zök ese té ben olyan
do ku men tá ci ót, amely nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a ter mék ál ta lá nos le írá sát;
b) terv raj zo kat, gyár tá si mód sze re ket, kü lö nös te kin tet -

tel a ste ri li zá lás ra, valamint al kat ré szek, rész egy sé gek,
áram kö rök stb. raj za it;
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c) az em lí tett ter vek nek, illetve az esz köz mû kö dé sé nek a
meg ér té sé hez szük sé ges le írá so kat és ma gya rá za to kat;

d) a 2.  §-ban hi vat ko zott, tel jes mér ték ben vagy rész -
ben al kal ma zott szab vá nyok jegy zé két, valamint azon
meg ol dá sok nak a le írá sát, me lye ket e ren de let kö ve tel mé -
nye i nek a ki elé gí té se ér de ké ben al kal maz tak, amennyi ben
a 2.  §-ban hi vat ko zott szab vá nyo kat nem, vagy nem tel jes -
kö rû en al kal maz ták;

e) a konst ruk ci ós szá mí tá sok, el len õr zé sek, valamint
mû sza ki vizs gá la tok stb. ered mé nye it.

A gyár tó nak min den szük sé ges in téz ke dést meg kell
ten nie, hogy a gyár tá si el já rás so rán olyan ter mé ke ket hoz -
zon lét re, me lyek meg fe lel nek a 3.1. pont ban és az elõ zõ
pont utol só be kez dé sé ben hi vat ko zott do ku men tá ci ó nak.

A gyár tó szük ség ese tén en ge dé lye zi ezen in téz ke dé sek
ha tá sos sá ga meg va ló su lá sá nak au dit út ján tör té nõ ér té ke -
lé sét.

9. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Az osztályba sorolás szabályai

I. Fogalommeghatározások

1. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok a be so ro lá si sza bá lyok hoz

1.1. Idõ tar ta mok
Át me ne ti: ren des kö rül mé nyek kö zött 60 perc nél rö vi -

debb ide jû fo lya ma tos hasz ná lat ra ter ve zett.
Rö vid ide jû: ren des kö rül mé nyek kö zött 30 nap nál rö vi -

debb ide jû fo lya ma tos hasz ná lat ra ter ve zett.
Hosszú idõ tar ta mú: ren des kö rül mé nyek kö zött 30 nap -

nál hosszabb ide jû fo lya ma tos hasz ná lat ra ter ve zett.

1.2. In va zív esz kö zök
In va zív esz kö zök: olyan esz köz, amely test nyí lá son

vagy a test fel szí nén ke resz tül rész ben vagy tel je sen be ha -
tol a test be.

Test nyí lás: ter mé sze tes nyí lás a bõ rön, ide ért ve a szem -
go lyó kül sõ fel szí nét is, vagy bár mely mû té ti úton lét re ho -
zott ál lan dó nyí lás, pél dá ul sto ma.

Se bé sze ti in va zív esz köz: olyan in va zív esz köz, amely a
test fel szí nén ke resz tül, se bé sze ti be avat ko zás se gít sé gé -
vel vagy az zal össze füg gés ben ha tol be a test be.

Be ül tet he tõ esz köz (imp lan tá tum): min den olyan esz -
köz, amely arra szol gál, hogy se bé sze ti be avat ko zás sal

– tel je sen be ve zes sék a test be, vagy
– hám fel színt vagy szem fel színt he lyet te sít sen,
és az el já rást köve tõen a he lyén ma rad jon.
Az olyan esz kö zö ket, ame lyek arra szol gál nak, hogy se -

bé sze ti be avat ko zás sal rész le ge sen be ve zes sék õket az
em ber i test be, és ame lyek a be avat ko zás után leg alább
30 na pig a he lyü kön ma rad nak, be ül tet he tõ esz köz nek kell 
te kin te ni.

1.3. Is mé tel ten fel hasz nál ha tó se bé sze ti mû szer: olyan
mû szer, amely se bé sze ti be avat ko zá sok nál vá gás ra, fú rás -
ra, fû ré sze lés re, ka pa rás ra, kap cso lás ra, csíp te tés re, ter -

pesz tés re stb. szol gál anél kül, hogy bár mi lyen ak tív or vos -
tech ni kai esz köz höz len ne kap csol va, és amely kel lõ el já -
rá sok vég re haj tá sa után újra hasz nál ha tó.

1.4. Ak tív or vos tech ni kai esz köz: olyan or vos tech ni kai
esz köz, amely nek a mû kö dé se vil la mos vagy más ener gi á -
tól függ, ide nem ért ve a köz vet le nül az em ber i test bõl
vagy a gra vi tá ci ó ból szár ma zó ener gi át.

Nem te kin ten dõk ak tív or vos tech ni kai esz köz nek azok
az or vos tech ni kai esz kö zök, ame lyek cél ja a be teg és az
ak tív or vos tech ni kai esz köz kö zött ener gia, anyag vagy
más pa ra mé te rek át vi te le anél kül, hogy ezek lé nye ges vál -
to zá son men né nek ke resz tül.

1.5. Ak tív te rá pi ás esz köz: egy ma gá ban vagy más or -
vos tech ni kai esz kö zök kel együtt hasz nált ak tív or vos tech -
ni kai esz köz, amely be teg ség, sé rü lés vagy fo gya té kos ság
ke ze lé se vagy eny hí té se kap csán a bi o ló gi ai funk ci ók és
struk tú rák meg tar tá sá ra, meg vál toz ta tá sá ra, he lyet te sí té -
sé re vagy hely re ál lí tá sá ra szol gál.

1.6. Ak tív di ag nosz ti kai esz köz: egy ma gá ban vagy más
or vos tech ni kai esz köz zel együtt hasz nált ak tív or vos tech -
ni kai esz köz, amely in for má ci ót szol gál tat a fi zi o ló gi ai ál -
la pot, be teg ség vagy ve le szü le tett rend el le nes sé gek di ag -
nosz ti zá lá sá hoz, meg fi gye lé sé hez vagy ke ze lé sé hez.

1.7. Köz pon ti ke rin gé si rend szer: ar te ri ae pul mo na les,
aor ta as cen dens, ar te ri ae co ro na ri ae, ar te ria ca ro tis com -
mu nis, ar te ria ca ro tis ex ter na, ar te ria ca ro tis in ter na, arte -
riae ce reb ra les, trun cus bra chi cep ha li cus, ve nae cor dis,
ve nae pul mo na les, vena cava su pe ri or, vena cava in fe ri or.

1.8. Köz pon ti ideg rend szer: e ren de let szem pont já ból
az agy, az agy hár tya és a ge rinc ve lõ.

II. Végrehajtási szabályok

2. Vég re haj tá si sza bá lyok

2.1. A be so ro lá si sza bá lyok al kal ma zá sát az esz köz
ren del te té si cél ja ha tá roz za meg.

2.2. Amennyi ben az esz közt más esz köz zel való együt -
tes hasz ná lat ra szán ják, a be so ro lá si sza bá lyo kat az esz kö -
zök mind egyi ké re kü lön-kü lön kell al kal maz ni. A tar to zé -
ko kat sa ját jo gon kell be so rol ni, füg get le nül at tól az esz -
köz tõl, amellyel azo kat hasz nál ják.

2.3. Az a szoft ver, amely az esz közt ve zér li vagy az
esz köz hasz ná la tát be fo lyá sol ja, ugya nab ba az osz tály ba
tar to zik mint az esz köz.

2.4. Amennyi ben az esz közt nem ki zá ró lag vagy nem
el sõ sor ban egy meg ha tá ro zott test ré szen hasz nál ják, a leg -
kri ti ku sabb al kal ma zás alap ján kell be so rol ni.

2.5. Ha a gyár tó ál tal meg adott szol gál ta tás alap ján
ugyan ar ra az esz köz re több sza bály is al kal maz ha tó, a leg -
szi go rúbb, a ma ga sabb be so ro lást ered mé nye zõ sza bályt
kell al kal maz ni.
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III. Osztályba sorolás

1. Nem in va zív esz kö zök

1.1. 1. sza bály
Min den nem in va zív esz köz az I. osz tály ba tar to zik, ki -

vé ve, ha a továb biak ban le fek te tett va la mely más sza bály
érvényes rá.

1.2. 2. sza bály
Min den olyan nem in va zív esz köz, amely nek a ren del -

te té se – in fú zió, be adás vagy az em ber i test be tör té nõ be -
ve ze tés cél já ból – vér, test fo lya dé kok vagy test szö ve tek,
fo lya dé kok vagy gá zok ve ze té se vagy tá ro lá sa, a II.a osz -
tály ba tar to zik, ha

– II.a vagy ma ga sabb osz tály ba tar to zó ak tív esz köz -
höz csat la koz tat ha tó,

– a ren del te té se vér vagy más test fo lya dék tá ro lá sa
vagy ve ze té se, vagy szer vek, szerv ré szek vagy test szö ve -
tek tá ro lá sa
min den más eset ben az I. osz tály ba tar to zik.

1.3. 3. sza bály
Min den olyan nem in va zív esz köz, amely nek a ren del -

te té se vér, más test fo lya dé kok, valamint a test be in fú zi ó -
val be ju tó egyéb fo lya dé kok bi o ló gi ai vagy ké mi ai össze -
té te lé nek a mó do sí tá sa, a II.b osz tály ba tar to zik, ki vé ve, ha 
a ke ze lés szû rés bõl, cent ri fu gá lás ból, illetve gáz- vagy hõ -
cse ré bõl áll, mert ezekben az esetekben a II.a osztályba
tartozik.

1.4. 4. sza bály
Azok a nem in va zív esz kö zök, ame lyek sé rült bõr fe lü -

let tel ke rül nek érint ke zés be
– az I. osz tály ba tar toz nak, ha a ren del te té sük az, hogy

me cha ni kai aka dályt, komp resszi ót ké pez ze nek, vá la dé -
ko kat nyeljenek el,

– a II.b osz tály ba tar toz nak, ha ren del te té sük sze rint el -
sõ sor ban a bõr ta ka ró foly to nos sá gi hi á nyá val járó olyan
se bek hez hasz ná la to sak, ame lyek csak má sod la gos hatásra 
képesek begyógyulni,

– min den más eset ben a II.a osz tály ba tar toz nak, be le -
ért ve azo kat az esz kö zö ket is, ame lyek a seb mik ro kör nye -
ze tét lát ják el.

2. In va zív esz kö zök

2.1. 5. sza bály
Va la mennyi, test nyí lás sal kap cso la tos in va zív esz köz,

amely nem se bé sze ti in va zív esz köz, és ame lyet nem arra
szán tak, hogy ak tív or vo si esz köz höz csat la koz zon

– az I. osz tály ba tar to zik, ha át me ne ti hasz ná lat ra
 szánták,

– a II.a osz tály ba tar to zik, ha rö vid ide jû hasz ná lat ra
szán ták, ki vé ve, ha száj üreg ben, to rok ban, orr üreg ben
vagy fül csa tor ná ban a dob hár tyá ig hasz nál ják, ezek ben az
ese tek ben az I. osz tály ba tar to zik,

– a II.b osz tály ba tar to zik, ha hosszú ide jû hasz ná lat ra
szán ták, ki vé ve, ha száj üreg ben, to rok ban, orr üreg ben

vagy fül csa tor ná ban a dob hár tyá ig hasz nál ják, és nem kell
a nyál ka hár tyán ke resz tül fel szí vód nia; ezek ben az ese tek -
ben a II.a osz tály ba tar to zik.

Va la mennyi, test nyí lás sal kap cso la tos in va zív esz köz,
amely nem se bé sze ti in va zív esz köz, és ame lyet II.a vagy
ma ga sabb osz tály ba tar to zó ak tív esz köz höz való csat la -
koz ta tás ra szán tak, a II.a osz tály ba tar to zik.

2.2. 6. sza bály

Va la mennyi át me ne ti hasz ná lat ra szánt se bé sze ti in va -
zív esz köz a II.a osz tály ba tar to zik, ki vé ve, ha

– ki fe je zet ten a szív vagy a köz pon ti ke rin gé si rend szer 
za va rá nak a di ag nosz ti zá lá sá ra, meg fi gye lé sé re vagy kor -
ri gá lá sá ra szán ták ezen test ré szek kel való köz vet len érint -
ke zés ré vén; eb ben az eset ben a III. osz tály ba tar to zik,

– új ra fel hasz nál ha tó se bé sze ti mû szer, amely eset ben
az I. osz tály ba tar to zik,

– ren del te té se io ni zá ló su gár zás for má já ban tör té nõ
ener gia el lá tás; eb ben az eset ben a II.b osz tály ba tar to zik,

– az a ren del te té se, hogy bi o ló gi ai ha tást fejt sen ki,
vagy tel je sen vagy nagy részt fel szí vód jék; eb ben az eset -
ben a II.b osz tály ba tar to zik,

– az a ren del te té se, hogy ada go ló rend szer ré vén
gyógy szert ad jon be, és ezt az al kal ma zá si mó dot figye -
lembe véve po ten ci á li san ve szélyt je len t; eb ben az eset ben 
a II.b osz tály ba tar to zik.

2.3. 7. sza bály

Va la mennyi rö vid ide jû hasz ná lat ra szánt se bé sze ti in -
va zív esz köz a II.a osz tály ba tar to zik, ki vé ve, ha

– ki fe je zet ten a szív vagy a köz pon ti ke rin gé si rend szer 
za va rá nak a di ag nosz ti zá lá sá ra, meg fi gye lé sé re vagy kor -
ri gá lá sá ra szán ták ezen test ré szek kel való köz vet len érint -
ke zés ré vén; eb ben az eset ben a III. osz tály ba tar to zik,

– ki fe je zet ten olyan hasz ná lat ra szán ták, hogy a köz -
pon ti ideg rend szer rel köz vet len érint kez zék, eb ben az
eset ben a III. osz tály ba tar to zik,

– a ren del te té se io ni zá ló su gár zás for má já ban tör té nõ
ener gia el lá tás, eb ben az eset ben a II.b osz tály ba tar to zik,

– az a ren del te té se, hogy bi o ló gi ai ha tá sa le gyen, vagy
tel je sen vagy nagy részt fel szí vód jék, eb ben az eset ben a
III. osz tály ba tar to zik,

– az a ren del te té se, hogy a test ben ké mi ai vál to zá son
men jen ke resz tül (ki vé ve, ha az esz köz fog ba ke rül), vagy
gyógy szert ad jon be; eb ben az eset ben a II.b osz tály ba tar -
to zik.

2.4. 8. sza bály

Va la mennyi be ül tet he tõ esz köz és hosszú idõ tar ta mú
se bé sze ti in va zív esz köz a II.b osz tály ba tar to zik, ki vé ve,
ha rendeltetése szerint

– a fog ba ke rül; eb ben az eset ben a II.a osz tály ba tar to zik,

– a szív vel, a köz pon ti ke rin gé si rend szer rel vagy a
köz pon ti ideg rend szer rel köz vet len érint ke zés ben hasz -
nál ják; eb ben az eset ben a III. osztályba tartozik,

– bi o ló gi ai ha tást fejt ki, vagy rész ben vagy tel je sen fel -
szí vó dik; eb ben az eset ben a III. osz tály ba tartozik,
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– a test ben ké mi ai vál to zá son megy át (ki vé ve, ha a
fog ba ke rül), vagy gyógy szert ad be; eb ben az eset ben a
III. osz tály ba tar to zik.

3. Ak tív esz kö zök re vo nat ko zó ki egé szí tõ sza bá lyok

3.1. 9. sza bály
Min den olyan ak tív te rá pi ás esz köz, amely nek a ren del -

te té se ener gia köz lés vagy -cs er e, a II.a osz tály ba tar to zik,
ki vé ve, ha olya nok a jel lem zõi, hogy az em ber i test ré szé re 
tör té nõ ener gia köz lés, illetve az em ber i test tel tör té nõ
ener gia cse re, az ener gia ter mé sze té nek, sû rû sé gé nek és al -
kal ma zá si kör nye ze té nek figye lembe véte lével po ten ci á li -
san ve szé lyes; eb ben az eset ben a II.b osz tály ba tar to zik.

Min den olyan ak tív esz köz, amely nek az a ren del te té se,
hogy II.b osz tály ba tar to zó ak tív te rá pi ás esz kö zök mû kö -
dé sét fi gyel je vagy ve zé rel je, vagy az a ren del te té se, hogy
ilyen esz kö zök mû kö dé sét be fo lyá sol ja, a II.b osz tály ba
tar to zik.

3.2. 10. sza bály
Min den olyan ak tív di ag nosz ti kai esz köz a II.a osz tály -

ba tar to zik, ame lyet arra szán tak, hogy
– az em ber i test ál tal el nye lés re ke rü lõ ener gi át ad jon

le, ki vé ve a be teg tes té nek a lát ha tó spekt rum ban való
meg vi lá gí tá sá ra hasz nált esz kö zö ket,

– ra di o ló gi ai ké szít mé nyek el osz tá sát in vivo ábrá -
zolja,

– lét fon tos sá gú fi zi o ló gi ai fo lya ma tok köz vet len di ag -
nosz ti zá lá sát és fi gye lé sét te gye le he tõ vé, ki vé ve, ha ki fe -
je zet ten arra szán ták, hogy olyan lét fon tos sá gú fi zi o ló gi ai
pa ra mé te re ket fi gyel jen, ame lyek meg vál to zá sa a be teg
szá má ra köz vet len ve szélyt ered mé nyez het (pl. a szív mû -
kö dés, a lég zés, a köz pon ti ideg rend szer ak ti vi tá sá nak a
vál to zá sai); ilyen eset ben a II.b osz tály ba tartozik.

Az io ni zá ló su gár zás ki bo csá tá sá ra és a ra di o ló gi ai
 diagnosztikára vagy te rá pi á ra szánt ak tív esz kö zök, be le -
ért ve az eze ket ve zér lõ vagy fi gye lõ, valamint a mû kö dé -
sü ket köz vet le nül be fo lyá so ló esz kö zö ket is, a II.b osz tály -
ba tar toz nak.

3.3. 11. sza bály
Min den olyan ak tív esz köz, ame lyet gyógy sze rek nek,

test fo lya dé kok nak vagy más anya gok nak a test be tör té nõ
be adá sá ra vagy a test bõl tör té nõ el tá vo lí tá sá ra szán tak, a
II.a osz tály ba tar to zik, ki vé ve, ha ezt az anyag ter mé sze tét, 
az érin tett test részt vagy az al kal ma zás mód ját te kint ve
poten ciálisan ve szé lyes mó don vég zi; ilyen eset ben a
II.b osz tály ba tar to zik.

3.4. 12. sza bály
Min den más ak tív esz köz az I. osz tály ba tar to zik.

4. Kü lön le ges sza bá lyok

4.1. 13. sza bály
Min den olyan esz köz, amely in teg ráns ré sze ként olyan

anya got tar tal maz, amely kü lön hasz nál va gyógy szer nek
te kint he tõ, és amely anyag ki egé szí ti az esz köz ha tá sát az
em ber i test re, a III. osztályba tartozik.

Min den olyan esz köz, amely in teg ráns ré sze ként hu mán 
vér szár ma zé kot tar tal maz, a III. osz tály ba tar to zik.

4.2. 14. sza bály
Min den fo gam zás gát lás ra vagy be teg sé gek sze xu á lis

úton tör té nõ át vi te lé nek a meg elõ zé sé re hasz nált esz köz a
II.b osz tály ba tar to zik, ki vé ve, ha be ül tet he tõ vagy hosszú
idõ tar ta mú in va zív esz köz rõl van szó; ilyen ese tek ben a
III. osz tály ba tar to zik.

4.3. 15. sza bály
A ki fe je zet ten kon takt len csék fer tõt le ní té sé re, tisz tí tá -

sá ra, öb lí té sé re, és ha az szük sé ges, ned ve sí té sé re szánt
min den esz köz a II.b osz tály ba tar to zik.

A ki fe je zet ten or vos tech ni kai esz kö zök fer tõt le ní té sé re
szánt esz kö zök a II.a osz tály ba tar toz nak. Ez a sza bály
nem vo nat ko zik azok ra a ter mé kek re, ame lye ket nem kon -
takt len csék, ha nem más or vos tech ni kai esz kö zök fi zi kai
ha tás sal tör té nõ tisz tí tá sá ra szán tak.

4.4. 16. sza bály
A ki fe je zet ten rönt gen di ag nosz ti kai ké pek fel vé te lé re

szánt nem ak tív esz kö zök a II.a osz tály ba tar toz nak.

4.5. 17. sza bály
Min den élet kép te len né tett ál la ti szö vet vagy szár ma zék 

hasz no sí tá sá val gyár tott esz köz a III. osz tály ba tar to zik,
ki vé ve, ha az ilyen esz közt csak a sér tet len bõr rel való
érint ke zés re szán ták.

5. 18. sza bály
A töb bi sza bály alól ki vé tel ként a vér zsá kok a II.b osz -

tály ba tar toz nak.

10. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Klinikai értékelés

A. Az osz tály ba so rolt esz kö zök ese té ben:

1. Ál ta lá nos elõ írások

1.1. Az esz kö zök, így kü lö nö sen a III. osz tály ba tar to zó
és a be ül tet he tõ esz kö zök ese té ben kli ni kai ada to kon kell
ala pul nia

a) annak iga zo lá sá nak, hogy ren del te tés sze rû hasz ná -
la ta so rán az esz köz meg fe lel az 1. szá mú mel lék let A.I.
pont já nak 1. és 3. al pont ja sze rin ti kö ve tel mé nyek nek;

b) a nem kí vá na tos mel lék ha tá sok ér té ke lé sé nek.
A kli ni kai ada tok nak – szük ség ese tén a vo nat ko zó har -

mo ni zált szab vá nyo kat is figye lembe véve – a kö vet ke zõ -
kön kell ala pul ni uk:

1.1.1. az adott idõ pont ban ren del ke zés re álló, vo nat ko -
zó tu do má nyos szak iro dal mi össze ál lí tá son, amely az esz -
köz ter ve zett al kal ma zá sát és az en nek so rán fel hasz nált
mû sza ki meg ol dá so kat tár gyal ja, to váb bá az össze ál lí tást
kri ti ku san ér té ke lõ írá sos je len té sen, vagy
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1.1.2. az összes kli ni kai vizs gá lat ered mé nye in, be le -
ért ve azo kat is, ame lye ket a 2. pont nak meg fele lõen vé -
geztek.

1.2. A kli ni kai ér té ke lés so rán az ada to kat a Hi va tal az
adat vé del mi elõ írások be tar tá sá val ke ze li.

2. Kli ni kai vizs gá lat

2.1. Cé lok
A kli ni kai vizs gá lat cél ja:
a) annak iga zo lá sa, hogy ren del te tés sze rû hasz ná la ta

so rán az esz köz meg fe lel a 1. szá mú mel lék let A.I. pont já -
nak 3. al pont ja sze rin ti kö ve tel mé nyek nek, valamint

b) a ren del te tés sze rû hasz ná la ta so rán fel lé põ eset le ges
nem kí vá na tos mel lék ha tá sok meg ha tá ro zá sa és annak ér -
té ke lé se, hogy ezek az esz köz ter ve zett tel je sí tõ ké pes sé gét 
figye lembe véve mi lyen koc ká za tot je len te nek.

2.2. A kli ni kai vizs gá la tot a kü lön jog sza bály nak meg -
fele lõen kell vé gez ni. Ez a kli ni kai vizs gá lat min den lé pé -
sé re vo nat ko zik, a kli ni kai vizs gá lat in do kolt sá gá nak meg -
fon to lá sá tól kezd ve az ered mé nyek köz zé té te lé ig.

2.3. Mód sze rek
2.3.1. A kli ni kai vizs gá la tot olyan meg fe le lõ vizs gá la ti

terv alap ján kell vé gez ni, amely a leg újabb tu do má nyos és
mû sza ki is me re te ket tük rö zi és úgy van meg ha tá roz va,
hogy iga zol ja vagy cá fol ja a gyár tó nak az esz köz re vo nat -
ko zó ál lí tá sa it. A vizs gá lat nak a vég kö vet kez te té sek tu do -
má nyos hi te le ér de ké ben kel lõ szá mú meg fi gye lést kell
tar tal maz nia.

2.3.2. A vizs gá lat vég re haj tá sá ra hasz nált el já rá sok nak
il lesz ked ni ük kell a vizs gált esz köz höz.

2.3.3. A vizs gá la tot az esz köz ren des hasz ná la ti kö rül -
mé nye i hez ha son ló kö rül mé nyek kö zött kell le foly tat ni.

2.3.4. Az esz köz min den lé nye ges jel lem zõ jét és ezek -
nek a be te gek re gya ko rolt ha tá sát vizs gál ni kell, be le ért ve
a biz ton sá gos ság ra és a tel je sí tõ ké pes ség re vo nat ko zó tu -
laj don sá go kat is.

2.3.5. Min den, a 14.  §-ban meg ha tá ro zott vá rat lan ese -
ményt és bal ese tet tel jes egé szé ben rög zí te ni és je len te ni
kell a Hi va tal nak az ott le írt mó don.

2.3.6. A vizs gá la tot meg fe le lõ kép zett sé gû szak or vos
vagy más erre fel jo go sí tott, meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del -
ke zõ sze mély fe le lõs sé ge mel lett, meg fe le lõ kö rül mé nyek
kö zött kell vé gez ni. Az esz köz re vo nat ko zó mû sza ki és
kli ni kai ada tok az azo kat al kal ma zó or vos, ill. az egyéb
fel jo go sí tott sze mély szá má ra le gye nek hoz zá fér he tõ ek.

2.3.7. Az or vos, illetve az arra fel ha tal ma zott fe le lõs
sze mély ál tal alá írt írás be li je len tés nek a vizs gá lat so rán
össze gyûj tött va la mennyi adat kri ti kai ki ér té ke lé sét tar tal -
maz nia kell.

B. Az ak tív be ül tet he tõ esz kö zök ese té ben:

1. Ál ta lá nos elõ írások

1.1. A 2. szá mú mel lék let B.4.2.c), valamint a 3. szá mú
mel lék let B.3.g) pont já ban em lí tett kli ni kai ada tok nak – a

vo nat ko zó har mo ni zált szab vá nyo kat figye lembe véve –
az aláb bi a kon kell ala pul ni uk:

1.1.1. az adott idõ pont ban ren del ke zés re álló, vo nat ko -
zó tu do má nyos szak iro dal mi össze ál lí tá son, amely az esz -
köz ter ve zett al kal ma zá sát és az en nek so rán fel hasz nált
mû sza ki meg ol dá so kat tár gyal ja; to váb bá az össze ál lí tást
kri ti ku san ér té ke lõ írá sos je len té sen, vagy

1.1.2. az összes egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat
ered mé nye in, be le ért ve azo kat is, ame lye ket a 2. pont nak
meg fele lõen vé gez tek.

1.2. A kli ni kai ér té ke lés so rán a Hi va tal nak va la mennyi 
ada tot bi zal ma san kell ke zel nie.

2. Kli ni kai vizs gá lat

2.1. Cé lok
A kli ni kai vizs gá lat cél ja
a) annak iga zo lá sa, hogy ren del te tés sze rû hasz ná la ti

kö rül mé nyek kö zött az esz köz mû kö dé se meg fe lel az
1. szá mú mel lék let B.2. pont ja sze rin ti elõ írásoknak,
valamint

b) a ren del te tés sze rû hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött
fel lé põ eset le ges nem kí vá na tos mel lék ha tá sok meg ha tá -
ro zá sa, és annak ér té ke lé se, hogy ezek el fo gad ha tó koc ká -
za tot je len te nek-e az esz köz szán dé kolt cél já hoz ké pest.

2.2. A kli ni kai vizs gá la tot a kü lön jog sza bály nak meg -
fele lõen kell vé gez ni. Ez a kli ni kai vizs gá lat min den lé pé -
sé re vo nat ko zik, a kli ni kai vizs gá lat in do kolt sá gá nak meg -
fon to lá sá tól kezd ve az ered mé nyek köz zé té te lé ig.

2.3. Mód sze rek
2.3.1. A kli ni kai vizs gá la tot olyan meg fe le lõ vizs gá la ti

terv alap ján kell vé gez ni, amely a leg újabb tu do má nyos és
mû sza ki is me re te ket tük rö zi és úgy van meg ha tá roz va,
hogy iga zol ja vagy cá fol ja a gyár tó nak az esz köz re vo nat -
ko zó ál lí tá sa it. A vizs gá lat nak a vég kö vet kez te té sek tu do -
má nyos hi te le érdekében kellõ számú megfigyelést kell
tartalmaznia.

2.3.2. A vizs gá lat vég re haj tá sá ra hasz nált el já rá sok il -
lesz ked je nek a vizs gált eszközhöz.

2.3.3. A vizs gá la tot az esz köz ren des hasz ná la ti kö rül -
mé nye i hez ha son ló kö rül mé nyek kö zött kell lefolytatni.

2.3.4. Az esz köz min den lé nye ges jel lem zõ jét és ezek -
nek a be te gek re gya ko rolt ha tá sát vizs gál ni kell, be le ért ve
a biz ton sá gos ság ra és a tel je sí tõ ké pes ség re vo nat ko zó tu -
laj don sá go kat is.

2.3.5. Min den, a 14.  §-ban meg ha tá ro zott vá rat lan ese -
ményt és bal ese tet tel jes egé szé ben rög zí te ni és je len te ni
kell.

2.3.6. A vizs gá la tot meg fe le lõ kép zett sé gû szak or vos
fe le lõs sé ge mel lett, meg fe le lõ kö rül mé nyek között kell
végezni.

Az esz köz re vo nat ko zó mû sza ki ada tok az or vos szá má -
ra le gye nek hoz zá fér he tõ ek.

2.3.7. A fe le lõs or vos ál tal alá írt írás be li je len tés nek a
vizs gá lat so rán össze gyûj tött va la mennyi adat kri ti kai ki -
ér té ke lé sét tartalmaznia kell.
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11. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

„CE” megfelelõségi jelölés

A CE je lö lés a kö vet ke zõ for má jú „CE” kez dõ be tû ket tar tal maz za:

Ki csi nyí tett vagy na gyí tott jel al kal ma zá sa ese tén is be kell tar ta ni a fen ti mé ret ará nyo kat.
A CE je lö lés két be tû jé nek azo nos füg gõ le ges mé re tû nek kell len nie és 5 mm-nél nem le het ki sebb.
Kis mé re tû esz kö zök ese tén a leg ki sebb mé ret kö ve tel mé nyé tõl el le het te kin te ni.

12. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szóló ren de let esz kö ze i vel kap cso la tos vá rat lan ese mé nyek
és gyár tói tel jes körû vissza hí vás be je len té si formanyomtatványa

A be je len tõ ada tai:

A be je len tõ neve

 Gyár tó
 Meg ha tal ma zott kép vi se lõ
 Disz tri bú tor
 Im por tõr
 For gal ma zó
 Fel hasz ná ló
 Egyéb

Utca, ház szám vagy pos ta fi ók

Pos tai irá nyí tó szám          Vá ros

Kap cso lat tar tó neve

Te le fon               Fax

E-ma il

A be je len tés dá tu ma

Or vos tech ni kai esz köz re vo nat ko zó ada tok:

Az esz köz ke res ke del mi neve

Az esz köz GMDN kód ja

Az esz köz GMDN sze rin ti meg ne ve zé se

Az esz köz koc ká za ti osz tá lya

Az esz köz tí pu sa vagy ka ta ló gus szá ma

So ro zat szám és/vagy gyár tá si szá ma

Az esz köz tar to zé kai

Szoft ver ver zió (ha al kal maz ha tó)
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Gyár tó ra vo nat ko zó ada tok:

A gyár tó neve

Utca, ház szám

Pos tai irá nyí tó szám            Vá ros

Or szág

Te le fon                            Fax

E-ma il

A gyár tó meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek ada tai

Ma gyar or szá gi egyéb kép vi se let (disz tri bú tor, már ka szer víz, for gal ma zó stb.)

Ese mény re vo nat ko zó ada tok:

Az ese mény dá tu ma

Az ese mény he lye

Az ese mény le írá sa

Kö vet kez mé nyek (pl. ha lál, egész ség ká ro so dás, bal eset tör tén he tett vol na)

Az ese ménnyel kap cso lat ban ho zott in téz ke dé sek

Tel jes körû vissza hí vás oka

Üze mel te té si ada tok:

Szer viz konst ruk ció (szer viz szer zõ dés: sa ját szer viz, már ka szerviz, egyéb)

A szer viz neve, címe

Utol só idõ sza kos fe lül vizs gá lat idõ pont ja, ada tai (az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szóló EüM ren de let 17. § és 13.
szá mú mel lék le te alap ján)

Utol só nap ló zott szer viz be avat ko zás idõ pont ja

Utol só nap ló zott nagy ja ví tás idõ pont ja

Meg jegy zés: 

Je len be je len tés nem je len ti azt, hogy a gyár tó, a meg ha tal ma zott kép vi se lõ je vagy a kom pe tens ha tó ság meg erõ sí ti vagy
el is me ri, hogy a be je len tett or vos tech ni kai esz köz bár mely mó don hoz zá já rult vol na az ese mény ben érin tett sze mély ha -
lá lá hoz, il let ve egész ség ká ro so dá sá hoz, vagy an nak köz vet len oko zó ja lett vol na.

Ezen nel ki je len tem, hogy a fen ti ada to kat leg jobb tu dá som sze rint kö zöl tem. 

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

...........................................................
alá írás

(A je len tést az ese ményt kö ve tõ en ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 8 na pon be lül meg kell kül de ni a Hi va tal ré szé re.)
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13. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

Idõszakos felülvizsgálat

I. Az idõszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága

 1. De fib ril lá tor 1 éven te

 2. Nagy frek ven ci ás se bé sze ti vá gó ké szü lék 1 éven te

 3. In ku bá tor 1 éven te

 4. Al ta tó-lé le gez te tõ be ren de zés 1 éven te

 5. Mû tõ lám pa 1 éven te

 6. Di a li zá ló be ren de zés 1 éven te

 7. In va zív és in ter ven ci ós rtg. be ren de zé sek 1 éven te

 8. Mû tõ asz tal 2 éven te

 9. To no mé ter 2 éven te

10. Ha gyo má nyos rtg. át vi lá gí tó és fel vé te li mun ka hely 2 éven te

11. Se bé sze ti kép erõ sí tõ 2 éven te

12. Mû té ti és õrzõ mo ni tor, EKG 2 éven te

13. Lé zer 2 éven te

14. In va zív vér nyo más mé rõ és vér áram lás mé rõ 2 éven te

15. Gépi in fú zió ada go ló ké szü lék 3 éven te

16. Vér me le gí tõ ké szü lék 3 éven te

17. Ste ri li zá ló be ren de zés 3 éven te

18. Há ló za ti üze mû elekt ro te rá pi ás ké szü lék (sti mu lá tor, nagy frek ven ci ás ké szü lék stb.) 3 éven te

19. Or vos igáz-el lá tó be ren de zés 3 éven te

20. Ult ra hang-di ag nosz ti kai ké szü lék 3 éven te

II. Egyéb elõírások

1. A vizs gá lat ered mé nyét rög zí te ni kell. A do ku men tá ci ót az in téz mény mû szer fe le lõ se kö te les meg õriz ni és kí ván -
ság ra a mun ka vé del mi fe le lõs nek, fel ügye le ti szer ve ze té nek, az ÁNTSZ il le té kes in té ze té nek és a Hi va tal nak be mu tat ni.
A vizs gá lat ered mé nye mel lett meg kell je löl ni az ellen õr zés mód ját is.

2. Ne he zen vagy csak nagy költ ség gel szál lít ha tó ké szü lék ese té ben vagy olyan ké szü lék nél, amely át me ne ti leg sem
nél kü löz he tõ az in téz mény ben, he lyi el len õr zé si mód szert kell biz to sí ta ni.

3. Az idõ sza kos fe lül vizs gá la tot el kell vé gez ni a meg hi bá so dást kö ve tõ szer viz be avat ko zás után is, ha a be avat ko zás
a vizs gá lan dó tu laj don ság ra is ki ter jedt.

4. Az idõ sza kos fe lül vizs gá lat nem érin ti a más mi nõ sí tõ in té zet ha tás kö ré be utalt kö te le zõ vizs gá la to kat (pl. mér ték -
hi te le sí tés stb.)

5. Az elsõ idõ sza kos fe lül vizs gá lat az üzem be he lye zést kö ve tõ en, az elõ írt gya ko ri ság tól füg gõ en 1, 2 vagy 3 év el tel -
té vel ese dé kes. A to váb bi fe lül vizs gá lat az elõ zõ fe lül vizs gá lat idõ pont já tól szá mí tan dó.
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14. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez

BEJELENTÕ LAP
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete számára

a II.a osztályba tartozó, kifejezetten orvostechnikai eszközök fertõtlenítésére szánt eszközök
magyarországi forgalomba hozataláról

Gyártóra, forgalmazóra, forgalomba hozatalért felelõs személyre vonatkozó adatok

Be je len tõ (cég)

Neve: .................................................................................................................................................................................

Szék he lye: _ _ _ _ ............................................................................................................................................................

Te lep hely címe: _ _ _ _ ................................................................... Me gye: ..................................................................

Te le fon: ........................... Fax: ........................................... E-ma il: ............................................................................

Kap cso lat tar tó sze mély neve: ............................................................................................................................................

El ér he tõ ség címe:  _ _ _ _ ................................................................................................................................................

Te le fon: ........................... Fax: ........................................... E-ma il: ............................................................................

A forgalmazott orvostechnikai eszközre (fertõtlenítõszerre) vonatkozó adatok*

Ter mék neve
Bi o cid ha tó anyag(ok) 

meg ne ve zé se**
Ki sze re lés Ha tó anyag-tar ta lom

Tárgy év:

Meg jegy zé sek:

Cég sze rû alá írás, cég bé lyeg zõ, dá tum:

 * Több ter mék (ha tó anyag) ese tén a be je len tést – szük ség sze rint – új adat la pon kell foly tat ni. 

** A ha tó anyag ne vét úgy kell meg ad ni, aho gyan azt az Euró pai Uni ó ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy zé ké rõl szóló kü lön jog sza bály, vagy – ha a
név ott nem sze re pel – a Lé te zõ Ve gyi Anya gok Euró pai Jegy zé ke (EINECS) tar tal maz za. Amennyi ben a ha tó anyag egyik jegy zék ben sem sze re pel, ak kor a
ha tó anyag nak a Nem zet kö zi Szab vány ügyi Szer ve zet (ISO) sze rin ti köz hasz ná la tú ne vét kell meg ad ni. Amennyi ben ilyen nincs, ak kor az anya got az El mé le ti
és Al kal ma zott Ké mia Nem zet kö zi Uni ó já nak (IUPAC) szabályai szerinti kémiai megnevezéssel kell megjelölni.
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A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter

4/2006. (III. 27.) FMM
rendelete

az igazságügyi munkabiztonsági szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai

gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérõl
és eljárási szabályairól

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-ának
(8) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem -
mel a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
83.  §-ának a) pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A mun ka biz ton ság te rü le tén az igaz ság ügyi szak ér -
tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor -
lat szak irá nyú jel le gé nek iga zo lá sá ra irá nyu ló el já rás so -
rán e ren de let sza bá lyai az irány adó ak.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban ké rel me zõ: aki a Szaktv.
3.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az igaz ság ügyi
mun ka biz ton sá gi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz
szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek iga zo -
lá sa irán ti ké rel met nyújt be.

2.  §

(1) Az iga zo lás irán ti ké rel met (a továb biak ban: ké re -
lem) az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség hez (a továb biak ban: OMMF) kell be nyúj ta ni.

(2) Az iga zo lást az OMMF ál lít ja ki.

(3) A ké re lem ben fog lalt szak mai gya kor lat iga zo lá sa
so rán az OMMF

a) mér nö ki ka ma rai név jegy zék ben be jegy zett szak ér tõ 
ese tén a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra mun ka biz ton sá gi szak -
ér tõi en ge dé lyé nek figye lembe véte lével, vagy

b) szak ér tõ je lölt ese tén a szak ér tõ je löl tet fog lal koz ta tó
igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény vagy szer ve zet iga zo lá sa
alap ján jár el.

3.  §

(1) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ

aa) sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si idõ, any ja neve,
lak cí me),

ab) fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gét iga zo ló ok le ve lé nek
(bi zo nyít vá nyá nak) szá mát és kel tét (szak, kar fel tün te té -
sé vel),

ac) mun ka biz ton sá gi szak ké pe sí té sé nek meg ne ve zé -
sét,

ad) tu do má nyos fo ko za tát (amennyi ben ilyen nel ren -
del ke zik),

ae) je len le gi fog lal ko zá sát, be osz tá sát,
af) mun kál ta tó já nak meg ne ve zé sét, cí mét;
b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -

let(ek) meg ne ve zé sét.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint

az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let 3.  §-ában meg -
je lölt ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les má so la tát;

b) a kül föl dön vagy Ma gyar or szá gon mû kö dõ kül föl di
köz ok ta tá si vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény ben, vagy kép -
zést foly ta tó más in téz mény ben szer zett bi zo nyít vány és
ok le vél ese tén a ké pe sí tést iga zo ló ok irat nak a Ma gyar or -
szá gon meg sze rez he tõ bi zo nyít vánnyal és ok le vél lel
egyen ér té kû ként tör té nõ el is me ré sé rõl, il let ve ho no sí tá sá -
ról  szóló iga zo lást;

c) a szak mai ön élet raj zot, il let ve az ed di gi szak mai te -
vé keny ség rész le tes le írá sát, mely tar tal maz za, hogy a ké -
rel me zõ mi kor, hol, mi lyen mun ka kört töl tött be, mi lyen
idõ tar ta mú szak mai gya kor lat tal és ké pe sí tés sel ren del ke -
zik; a szak mai mû kö dés, a szak tu dás meg íté lé sé hez szük -
sé ges egyéb ada to kat, így kü lö nö sen a szak mai publiká -
ciók té má ját, meg je le né sé nek idõ pont ját és he lyét;

d) mér nö ki ka ma rai tag ság ese tén az ér vé nyes mun ka -
biz ton sá gi szak ér tõi be jegy zés iga zo lá sát;

e) a mun ka vi szony ban, a köz szol gá la ti, a köz al kal ma -
zot ti vagy a szol gá la ti vi szony ban álló sze mé lyek ese tén
an nak az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény nek vagy szer -
ve zet nek a ve ze tõ je ál tal ki ál lí tott iga zo lást, ahol a szak ér -
tõ je lölt dol go zott.

(3) A (2) be kez dés e) pont já ban fog lalt iga zo lás nak tar -
tal maz nia kell a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét, tá jé koz ta tást
az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény vagy szer ve zet és a ké -
rel me zõ kö zöt ti szak mai kap cso lat mi nõ sé gé rõl és idõ tar -
ta má ról, a leg alább napi 6 órás idõ tar tam ban vég zett mun -
ka iga zo lá sát, va la mint a ké rel me zõ szak ér tõi te vé keny ség
vég zé sé re való al kal mas sá gát iga zo ló rö vid in do ko lást.

4.  §

(1) Szak mai gya kor la ti idõn a szak irány nak meg fe le lõ
egye te mi (fõ is ko lai) vég zett ség meg szer zé se után, a ké re -
lem be nyúj tá sát köz vet le nül meg elõ zõ en fo lya ma to san
fenn ál ló, a meg je lölt szak te rü le ten el töl tött gya kor la ti idõt
kell ér te ni.

(2) Szak mai gya kor la ti idõ ként szak ér tõ je lölt ese té ben
az al kal ma zot ti vagy más jog vi szony ban, leg alább napi

2006/33. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2851



6 órás idõ tar tam ban vég zett te vé keny sé get kell figye lembe 
ven ni.

5.  §

A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé rõl  szóló iga zo -
lás kü lö nö sen az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si hely és
idõ, any ja neve, lak cí me);

b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -
let(ek) meg ne ve zé sét;

c) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü let(ek) meg ne ve zé sét;

d) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü le ten fenn ál ló te rü let meg ne ve zé -
sét, amennyi ben van olyan te rü let, ahol a ké rel me zõ ki -
emel ke dõ gya kor lat tal, tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke -
zik.

6.  §

(1) Az OMMF ál tal a Szaktv. 3.  §-a (5) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján – el sõ fo kú el já rás ban – ki adott iga zo lás
ki ál lí tá sért 3000 Ft igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi -
zetni.

(2) Az el sõ fo kú el já rás ban ki adott iga zo lá sért meg ha tá ro -
zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az OMMF-nek a Ma gyar
Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01743496-00000000
szám la szá má ra kell meg fi zet ni.

(3) A díj az OMMF be vé te le, ame lyet az el já rá sá val
kap cso la tos költ sé gei fe de ze té re for dít hat. El szá mo lá sá ra
az ál lam ház tar tás szer ve ze te i nek be szá mo lá si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá gá ról  szóló jog sza bály
elõ írásait kell al kal maz ni.

(4) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si dí jat
ak kor is meg kell fi zet ni, ha

a) az iga zo lás ki adá sa irán ti ké rel met az OMMF el uta -
sí tot ta;

b) az el ké szült iga zo lást a ké rel met elõ ter jesz tõ ügy fél
fel hí vás el le né re nem vet te át.

(5) Az iga zo lás ki adá sá ra irá nyu ló má sod fo kú el já rás -
ban 5000 Ft igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

(6) A má sod fo kú el já rá sért meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-00285568-00000000 szám la szá má ra kell meg -
fi zet ni.

(7) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sét a ké rel -
me zõ a pos tai kész pénz-át uta lá si meg bí zás iga zo ló szel -
vény ré szé vel vagy an nak má so la tá val az el já rás meg in dí -
tá sá ra irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg iga -
zolja.

(8) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj fi ze té si kö te le zett ség -
re az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb -
biak ban: Itv.) 28.  §-ának (2) és (3) be kez dé sét, az igaz ga tá -
si szol gál ta tá si díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la -
pí tá sá ra az Itv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tát, az
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj vissza fi ze té sé re a meg tá ma dott
ha tó sá gi dön tés for má já tól füg get le nül az Itv. 32.  §-ának
(1) be kez dé sét kell al kal maz ni.

(9) Az Itv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sa ese tén
a jog or vos la ti el já rás igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ját a dön tés
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har minc na pon be lül té rí ti
vissza a ha tó ság.

7.  §

Az iga zo lá si el já rás so rán 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 sza bá lya it kell al kal maz ni.

8.  §

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

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2006. (III. 27.) GKM

rendelete

az Országos Vasúti Szabályzat 
II. kötetének kiadásáról szóló 

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl szó ló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek 1. pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá sá ról
szó ló 18/1998. (VII. 3.) KHVM ren de let 1. szá mú mel lék -
le te 2.11.1. pont já nak 15. be kez dé sé ben az elsõ fran cia
 bekezdés he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[A kü lön bö zõ vas utak, nem ál lo más nak mi nõ sü lõ, köz -
ben sõ meg ál ló he lye i re az aláb bi elõ írá sok al kal ma zan -
dók:]

„– Köz úti vas út nál az utas pe ron hossza leg alább a vo -
na lon köz le ke dõ sze rel vény hosszá nak meg fe le lõ, ma gas -
sá ga leg alább 130 mm le gyen a sín ko ro na fe lett. Új jár mû -
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vek üzem be ál lí tá sa ese tén a köz le ke dé si ha tó ság a jár mû
ki ala kí tá sát, va la mint az utas for ga lom fel té te le i nek és biz -
ton sá gá nak ja ví tá sát szem elõtt tart va meg nö velt pe ron ma -
gas sá got is en ge dé lyez het.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba. A ha tó sá gi en ge dély kö te les te vé keny sé gek te kin te té -
ben a már meg in dult el já rást a ko ráb bi ren del ke zé sek sze -
rint kell be fe jez ni.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
10/2006. (III. 27.) HM

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,

valamint a lakhatás támogatásáról  szóló 
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés f) pont já nak fa)–fc) al -
pont ja i ban, to váb bá a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé -
sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ la ká sok és he -
lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás
tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de le tet
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A ren de let al kal ma zá sá ban szol gá la ti és la kás gaz -

dál ko dá si ér dek:
a) a Ma gyar Hon véd ség struk tu rá lis vál to zá sa i val

össze füg gõ la kás el lá tá si és la kás gaz dál ko dá si fel ada tok
meg va ló sí tá sa,

b) a hon vé del mi szer vek el lá tá sá hoz szük sé ges
mennyi sé gû és mi nõ sé gû HM ren del ke zé sû la kás meg tar -
tá sa,

c) a la kás ál lo mány mo bi li tá sá nak se gí té se,

d) az át he lye zé sek kel, ki ne ve zé sek kel, ve zény lé sek kel
össze füg gõ lak ha tás meg ol dá sát cél zó el lá tás,

e) harc ké szült sé gi és biz ton ság po li ti kai fel adat hoz
kap csolt la kás el lá tás,

f) a hon vé del mi szerv mû kö dõ ké pes sé gé nek szem pont -
já ból fon tos be osz tás, mun ka kör be töl té se.”

2.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Nem tel je sít he tõ a (2) be kez dés sze rin ti vég le ges

le te le pe dés iránt be nyúj tott la kás igény, ha a ké rel me zõ
ese té ben a 8.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott okok
va la me lyi ke fenn áll. A 8.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ját és
(2) be kez dé sé nek c) pont ját a vég le ges le te le pe dés he lyé ül
vá lasz tott te le pü lés vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.”

3.  §

Az R. 6/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6/A.  § (1) A hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó

igény jo go sult sze mély ré szé re a szol gá la ti vagy a mun ka -
he lye (a továb biak ban együtt: szol gá la ti hely) sze rin ti la -
kás el lá tá si kör zet ben jut tat ha tó HM ren del ke zé sû la kás.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell el jár ni a la -
kás fel aján lás és a ma gán sze mé lyek kö zöt ti la kás cse re ese -
tén is.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban la kás gaz dál ko dá si kör -
zet nek kell te kin te ni:

a) a mel lék let ben meg ha tá ro zott te rü le ti leg ille té kes
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv szék he lye sze rin ti, to váb bá
az ille té kességébe utalt más hely õr sé gi és egyéb te le pü lé -
se ket,

b) Bu da pest hely õr ség vi szony la tá ban a te rü le ti la kás -
gaz dál ko dá si szerv la kás ügyi egy sé gé nek ille té kességébe
tar to zó Bu da pest fõ vá rost, va la mint az ille té kességébe
utalt te le pü lé se ket.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban la kás el lá tá si kör zet nek
kell te kin te ni:

a) a HM ren del ke zé sû la kás ra jo go sult sze mély szol gá -
la ti he lye sze rin ti te le pü lést,

b) az ugyan ab ban a la kás gaz dál ko dá si kör zet ben lévõ
olyan te le pü lé se ket, ame lye ken HM ren del ke zé sû la kás
van, és

ba) a szol gá la ti hely sze rin ti hely õr sé gi te le pü lés köz -
igaz ga tá si ha tá rá tól köz for ga lom szá má ra nyi tott úton
mért 40 km-es tá vol sá gon be lül van nak, vagy

bb) ame lyek tõl a szol gá la ti hely sze rin ti hely õr sé gi te -
le pü lés me net rend sze rint köz le ke dõ tö meg köz le ke dé si
esz köz zel – a já rat üze mel te tõ je ál tal köz zé tett me net rend
sze rint – leg fel jebb egy óra alatt meg kö ze lít he tõ.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban von zás kör zet nek kell te -
kin te ni:

a) a la kás el lá tá si kör zet ben lévõ te le pü lé se ket, to váb bá
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b) azo kat a te le pü lé se ket, ame lyek a szol gá la ti hely
sze rin ti hely õr sé gi te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rá tól köz -
for ga lom szá má ra nyi tott úton mért 40 km-es tá vol sá gon
be lül van nak, vagy

c) ame lyek tõl a szol gá la ti hely sze rin ti hely õr sé gi te le -
pü lés me net rend sze rint köz le ke dõ tö meg köz le ke dé si esz -
köz zel – a já rat üze mel te tõ je ál tal köz zé tett me net rend sze -
rint – leg fel jebb egy óra alatt meg kö ze lít he tõ.

(6) Amennyi ben a Hjt. 2.  §-ának (11) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szol gá la ti hely és a szol gá lat tel je sí tés he lye
sze rin ti te le pü lés nem azo nos, e ren de let al kal ma zá sá ban
szol gá la ti hely nek azt a bel föl di te le pü lést kell te kin te ni,
ahol az ál lo mány tag ja – a Hjt. 52.  §-a sze rin ti ve zény lés
ese tét ki vé ve – a szol gá la tot ki ne ve zés sel, át he lye zés sel,
ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan idõ -
tar tam ra  szóló ve zény lés sel tel je sí ti. Hely õr sé gi te le pü lés
az a hely ség, amely ben ka to nai szer ve zet vagy an nak szer -
ve ze ti ele me mûködik.

(7) A ren del ke zé si ál lo mány ban lévõ, más szerv hez nem 
ve zé nyelt sze mély ese té ben e ren de let al kal ma zá sá ban
szol gá la ti hely nek azt az utol só bel föl di te le pü lést kell te -
kin te ni, ahol az ál lo mány tag ja – a Hjt. 52.  §-a sze rin ti ve -
zény lés ese tét ki vé ve – a szol gá la tot ki ne ve zés sel, át he lye -
zés sel, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat -
lan idõ tar tam ra  szóló ve zény lés sel tel je sí tet te.

(8) Ve ze tõi la kás ki zá ró lag az arra jo go sult sze mély
szol gá la ti he lye sze rin ti hely õr sé gi te le pü lé sen jut tat ha tó.

(9) Mun ka kör höz kö tött la kás a szol gá lat tel je sí té sé nek, 
il let ve a mun ka kör el lá tá sá nak he lyén (hely szí nén) ad ha tó
bér be.”

4.  §

Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, és az a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to -
zik:

„(2) Ha az 5. és 6.  §-ban meg ha tá ro zott sze mély nek
vagy há zas tár sá nak (élet tár sá nak) olyan ön kor mány za ti
bér la ká sa van, amely a 3.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze -
rint nem te kint he tõ HM ren del ke zé sû nek, ré szé re – a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – csak ak kor jut -
tat ha tó HM ren del ke zé sû la kás ugyan azon a te le pü lé sen,
ha az ön kor mány za ti la kás bér lõ ki vá lasz tá si joga a HM ja -
vá ra meg ál la po dás sal meg sze rez he tõ.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en jut tat ha tó HM ren del ke -
zé sû la kás, ha az ön kor mány za ti la kás ra leg fel jebb öt évre
 szóló, pá lyá za ti úton meg szer zett bér le ti jog áll fenn, és a
bér be adó ön kor mány zat úgy nyi lat ko zik, hogy a bér le ti
szer zõ dést nem kí ván ja meg hosszab bí ta ni, il let ve az idõ -
tar tam el tel tét köve tõen nem kí ván bér le ti szer zõ dést
 kötni.”

5.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem tel je sít he tõ a HM ren del ke zé sû la kás irán ti igény,
ha a ké rel me zõ)

,,b) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben
lévõ te le pü lé sen a 9.  §-ban meg ál la pí tott jo gos igé nyé nek
meg fe le lõ, be köl töz he tõ, sa ját tu laj do nú la kás sal ren del -
ke zik, vagy ha a há zas tár sa (élet tár sa), to váb bá a sa ját ház -
tar tá sá ban ne velt kis ko rú gyer me ke (örök be fo ga dott, mos -
to ha és ne velt gyer me ke) tu laj do ná ban – be le ért ve a fel so -
rol tak kö zös tu laj do nát is – van ilyen la kás;”

(2) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A la kás bér let meg szû né sé nek, a cse re té rí tés ki fi ze -
té sé nek, az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já -
tól szá mí tott öt éven be lül nem tel je sít he tõ a HM ren del ke -
zé sû la kás irán ti igé nye an nak, aki

a) a HM ren del ke zé sû la kás ra fenn ál lott bér le ti szer zõ -
dé sé nek meg szû né sét köve tõen a la kás ban bér lõ tár sat
vagy jog cím nél kü li hasz ná lót ha gyott hát ra;

b) HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá val össze füg gés ben
cse re té rí tés ben ré sze sült;

c) a szol gá la ti, ille tõ leg mun ka he lye sze rin ti te le pü lé -
sen lévõ, a 9.  §-ban meg ál la pí tott jo gos igé nyé nek meg fe -
le lõ, be köl töz he tõ, sa ját tu laj do nú la ká sát el ide ge ní tet te.”

(3) Az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá -
ró okok alól a HM Köz pon ti La kás bi zott ság, a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok alól a hely õr sé gi, il let -
ve Bu da pes ten az ille té kes ke ret gaz da la kás bi zott ság ad hat 
fel men tést a mél tá nyol ha tó kö rül mé nyek, va la mint a szol -
gá la ti és la kás gaz dál ko dá si ér dek együt tes mér le ge lé sé -
vel.”

(4) Az R. 8.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel men tés – be le ért ve a (2) be kez dés sze rin ti idõ tar -
tam le jár tá val be kö vet ke zõ men te sü lést kö ve tõ la kás jut ta -
tást is – alap ján ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, va la mint a
28.  § (1) be kez dés sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan
csak a]

„a) vissza nem té rí ten dõ jut ta tás össze gé nek, va la mint a
mun kál ta tói köl csön bõl még fenn ál ló tar to zás és a köl -
csön bõl ad dig nyúj tott en ged mé nyek,”
(egy összeg ben tör té nõ vissza fi ze té sé nek fel té te lé vel ad -
ható.)

(5) Az R. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A had erõ át ala kí tá sa, át szer ve zés, to váb bá disz lo -
ká lás kö vet kez té ben más be osz tás ba ki ne ve zett, át he lye -
zett, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra ve zé nyelt sze mély ré szé re az (1) be kez dés
a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok alól az új
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szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen be töl tött be osz tá sá nak 
meg szû né sé ig mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szóló la kás -
jut ta tás ra is ad hat a HM Köz pon ti La kás bi zott ság fel men -
tést. Eb ben az eset ben a fel men tés ben ré sze sült sze mélyt a
(4) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ál la pí tott vissza fi ze té si
kö te le zett ség nem terheli.”

(6) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A (2) be kez dés c) pont ját kell al kal maz ni ak kor is,

ha az igény lõ há zas tár sá nak (élet tár sá nak), to váb bá a sa ját
ház tar tá sá ban ne velt kis ko rú gyer me ké nek (örök be fo ga -
dott, mos to ha és ne velt gyer me ké nek) a tu laj do ná ban lévõ
– be le ért ve a fel so rol tak kö zös, ille tõ leg az igény lõ vel kö -
zös tu laj do nát is – la kás el ide ge ní té sé re ke rült sor.”

(7) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A fel men té si ké re lem el bí rá lá sa so rán mél tá nyol ha -

tó kö rül mény ként le het figye lembe ven ni kü lö nö sen, ha a
ké rel me zõ

a) sa ját ház tar tá sá ban kis ko rú gyer me ket ne vel vagy
más, tar tás ra szo ru ló és vele együtt köl tö zõ hoz zá tar to zó
el lá tá sá ról gon dos ko dik;

b) va gyo ni hely ze te alap ján az ál ta lá no san el fo ga dott
szin tû lak ha tá sát ön erõ bõl vagy a HM ál tal nyújt ha tó más
lak ha tá si tá mo ga tás igény be vé te lé vel sem tud ja megol -
dani;

c) új be osz tás ba he lye zé se, ki ne ve zé se má sik hely õr -
ség be nem sa ját ké rel mé re, a szol gá lat ér de ké ben – kü lö -
nö sen a had erõ át ala kí tá sá val össze füg gés ben – tör tént;

d) a ko ráb bi szol gá la ti he lyén vagy an nak la kás gaz dál -
ko dá si kör ze té ben lévõ köz tu laj do nú la ká sát a hely õr ség -
vál tás sal is járó – nem sa ját ké re lem re tör tént – be osz tás ba
he lye zé se, ki ne ve zé se elõtt vá sá rol ta meg, il let ve en ged -
mé nyez te más sze mély ja vá ra az elõ vá sár lá si jo gát;

e) hely õr ség vál tás sal is járó – nem sa ját ké re lem re tör -
tént – be osz tás ba he lye zé se elõtt a ko ráb bi szol gá la ti he lye 
sze rin ti te le pü lé sen vagy an nak von zás kör ze té ben a HM
ál tal nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás sal sa ját tu laj do nú la kást
épí tett, vá sá rolt;

f) nyug ál lo mány ba he lye zé se fo lya mat ban van vagy az
meg tör tént, és csa lá di vagy egész sé gi ál la po tá val össze -
füg gés ben a je len le gi lak he lyé tõl el té rõ te le pü lé sen kí ván
vég le ge sen le te le ped ni;

g) há zas sá gát bí ró ság jog erõs íté let tel fel bon tot ta, vagy 
élet tár si kap cso la ta meg szûnt, és en nek kö vet kez mé nye -
ként la kás sal nem ren del ke zik.”

6.  §

Az R. 9.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E ren de let al kal ma zá sá ban két fél la kó szo ba egy la kó -
szo bá nak fe lel meg.”

7.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A HM ren del ke zé sû la kás hon vé del mi szerv

ál lo má nyá ba tar to zó bér lõ je – a rend sze re sí tett igény lõ la -
pon – kér he ti a meg lé võ bér le mé nyé nél ke ve sebb szo ba -
szá mú, ille tõ leg a meg lé võ bér le mé nyé vel azo nos szo ba -
szá mú, de ala cso nyabb kom fort fo ko za tú HM ren del ke zé -
sû la kás bér be adá sát a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá -
si kör zet bár mely te le pü lé sén.

(2) A hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba nem tar to zó bér lõ
az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ HM ren del ke -
zé sû la kás bér be adá sát az ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá -
si szerv hez tar to zó la kás gaz dál ko dá si kör zet bár mely te le -
pü lé sén ké rel mez he ti.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ké rel met nem la kás -
igény lés ként, ha nem la kás fel aján lás ként kell el bí rál ni.”

8.  §

(1) Az R. 15. § (2) be kez dés a) pont já nak aa) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(az I. ka te gó ri á ba azt, aki)
„aa) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben

lévõ te le pü lé sen nem ren del ke zik ön ál ló la kás sal,”

(2) Az R. 15. § (2) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(a II. ka te gó ri á ba azt, aki)
„ba) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben

lévõ te le pü lé sén társ bér let ben la kik, vagy az ott lévõ la ká -
sa a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igény mér té ke
alatt van,”

(3) Az R. 15. § (2) be kez dés c) pont já nak cb) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(a III. ka te gó ri á ba azt, aki)
„cb) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben

lévõ te le pü lé sen a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
igény mér té ké nek meg fe le lõ HM ren del ke zé sû la kás ban
la kik, és an nál na gyobb szo ba szá mú, ma ga sabb kom fort -
fo ko za tú, vagy szá má ra ked ve zõbb fek vé sû, be osz tá sú,
alap te rü le tû, jobb mi nõ sé gû la kást kér.”

(4) Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az 5.  § (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mély la kás igény lé sét

a) az I. ka te gó ri á ba kell so rol ni, ha a vég le ges le te le pe -
dés he lyé ül vá lasz tott te le pü lé sen nem ren del ke zik ön ál ló
la kás sal, vagy a meg lé võ la ká sa a (2) be kez dés a) pont ja
sze rint la kás cél já ra al kal mat lan, il let ve egész ség re ár tal -
mas la kás ban la kik,

b) a II. ka te gó ri á ba kell so rol ni, ha a vég le ges le te le pe -
dés he lyé ül vá lasz tott te le pü lé sen társ bér let ben la kik, vagy 
az ott lévõ la ká sa a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
igény mér té ke alatt van, vagy meg lé võ HM ren del ke zé sû
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la ká sa a (2) be kez dés b) pont ja sze rint az igény lõ vagy vele 
együtt lakó sze mély egész sé gi ál la po tá ra ár tal mas,

c) a III. ka te gó ri á ba kell so rol ni, ha a vég le ges le te le pe -
dés he lyé ül vá lasz tott te le pü lé sen a 9.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott igény mér té ké nek meg fe le lõ HM ren del ke -
zé sû la kás ban la kik, és an nál na gyobb szo ba szá mú, ma ga -
sabb kom fort fo ko za tú vagy szá má ra ked ve zõbb fek vé sû,
be osz tá sú, alap te rü le tû, jobb mi nõ sé gû la kást kér.”

9.  §

Az R. 30.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a 28.  § (1) be kez dés sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig 
 szóló la kás bér le ti szer zõ dés azért szû nik meg, mert a hon -
vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó bér lõ]

„d) hi va tá sos ka to nai szol gá la ti vi szo nya a Hjt. 62.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján – a fel sõ kor ha tár el éré -
sé vel, il let ve a szol gá la ti vi szony meg hosszab bí tá sá nak
meg szün te té sé vel vagy le jár tá val – a tör vény ere jé nél
 fogva,”

10.  §

Az R. 32.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont ja csak ak kor al kal maz ha tó, 
ha a ki ne ve zett, át he lye zett vagy más szerv hez ve zé nyelt
hi va tá sos ka to na a ré szé re jut ta tott la kás ba nem az ugyan -
abba a la kás el lá tá si kör zet be tar to zó hely õr sé gi vagy más
te le pü lé sen meg lé võ HM ren del ke zé sû la kás bér le té bõl
köl tö zik.”

11.  §

Az R. 37.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Tel jes összeg ben kell meg fi zet ni a lak bért, ha a bér -
let idõ tar ta ma a tárgy hó ban a 15 na pot meg ha lad ta. A lak -
bért a tárgy hó fe lé re kell meg fi zet ni, ha a bér let 15 nap
vagy an nál rö vi debb idõ tar ta mú volt, de meg ha lad ta az öt
na pot. Ha a bér let a tárgy hó ban öt nap vagy an nál rö vi debb 
idõ tar ta mú volt, arra az idõ tar tam ra a lak bért nem kell
meg fi zet ni.”

12.  §

Az R. 40.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A bér lõ a ha tá ro zat lan idõ tar tam ra vagy a 28.  §
(1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig bé relt la ká -

sa át ala kí tá sát, kor sze rû sí té sét a bér be adó val kö tött írás be -
li meg ál la po dás alap ján vé gez he ti el.”

13.  §

Az R. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti ér de kû ki ne ve zés, át he lye zés, to váb bá
a más szerv hez ha tá ro zat lan idõ tar tam ra tör tént ve zény lés
kö vet kez té ben az új szol gá la ti he lye sze rin ti, más la kás el -
lá tá si kör zet be tar to zó hely õr sé gi, il let ve egyéb (utalt) te -
le pü lés re át köl tö zõ hi va tá sos ka to nát a HM ren del ke zé se
alatt lévõ ál la mi és ön kor mány za ti, to váb bá a HM ren del -
ke zé si kö rén kí vül esõ ön kor mány za ti la ká sa vissza adá sa -
kor a bér be adó (ke ze lõ) ál tal jog sze rû en meg ál la pí tott kar -
ban tar tá si kö te le zett sé gek (mun kák) tel je sí té sé nek szám -
lá val iga zolt költ sé ge i re la kás kar ban tar tá si költség térítés
il le ti meg.”

14.  §

Az R. 50.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A bér le ti jog vi szony tar ta ma alatt a la kás bér lõ je a
kis ko rú gyer me ke (örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt
gyer me ke), va la mint a be fo ga dott gyer me ké nek az együtt -
la kás tar ta ma alatt szü le tett gyer me ke (uno ká ja) ki vé te lé -
vel más sze mélyt csak a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv
hoz zá já ru lá sá val, ha tá ro zat lan (ál lan dó) vagy ha tá ro zott
(ide ig le nes) idõ tar tam ra fo gad hat be.”

15.  §

(1) Az R. 54.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ki ürí té si té rí tés a lak bér egy évre ki szá mí tott össze gé -
nek)

„a) hely õr sé gi te le pü lé se ken az öt ven sze re se,”

(2) Az R. 54.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A cse re té rí tés a két la kás egy évre ki szá mí tott lak bé re i -
nek kü lön bö ze tét ké pe zõ összeg nek)

„a) hely õr sé gi te le pü lé se ken a negy ven sze re se,”

16.  §

Az R. 55.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„55.  § (1) Ki ürí té si té rí tés ben – a (2) be kez dés ben fog -

lalt ki vé tel lel – csak a ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló la -
kás bér let meg szün te té se ese tén le het meg ál la pod ni.
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(2) A 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé -
sé ig  szóló la kás bér let meg szün te té se kor a ki ürí té si té rí tés -
ben ak kor le het meg ál la pod ni, ha a bér lõ

a) ko ráb ban a la kás bér le ti jog ról való le mon dá sért
vagy e ren de let alap ján pénz be li té rí tés ben nem ré sze sült,
és

b) a la kást leg alább há rom éve fo lya ma to san bér li.
(3) A 28.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en ki kö tött fel té tel be -

kö vet ke zé sé ig  szóló, va la mint a ha tá ro zott idõ tar ta mú la -
kás bér let meg szün te té se ese tén ki ürí té si té rí tés ben nem le -
het meg ál la pod ni.

(4) A ki ürí té si té rí tés ki fi ze té sét köve tõen HM ren del ke -
zé sû la kás irán ti igény – az e ren de let 28.  §-ának (3) és
(4) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – nem tel je sít -
he tõ. A meg ál la po dás meg kö té se kor a bér lõt a jog kö vet -
kez mé nyek rõl tá jé koz tat ni kell.”

17.  §

Az R. 56.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az 54.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ját kell al kal maz -
ni ab ban az eset ben is, ha csak a vissza adás ra ke rü lõ la kás
van hely õr sé gi te le pü lé sen.”

18.  §

Az R. 58.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem tart hat igényt meg fe le lõ el he lye zés re az a volt
bér lõ, aki nek a HM szol gá la ti la kás ra 1994. ja nu ár 1. elõtt 
ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, to váb bá a HM ren del ke zé sû la -
kás ra e ren de let 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö -
vet ke zé sé ig  szólóan kö tött bér le ti szer zõ dé se azért szûnt
meg, mert]

„e) hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ka to nai szol gá la ti vi szo -
nya jog sza bály ban elõ írt kép zé si kö te le zett ség ön hi bá ból
tör té nõ nem tel je sí té se, to váb bá össze fér he tet len ség meg -
szün te té sé nek el mu lasz tá sa, va la mint eskü le té te lé nek
meg ta ga dá sa, ma gyar ál lam pol gár ság el vesz té se, más ál -
lam ál lam pol gár sá gá nak a meg szer zé se, és va gyon nyi lat -
ko zat té te li kö te le zett ség szán dé kos el mu lasz tá sa  miatt a
tör vény ere jé nél fog va,”
(szûnt meg.)

19.  §

Az R. 84.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A HM ren del ke zé sû sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé -
get (ál ló he lyet) a sze mély gép ko csi tu laj don nal, ille tõ leg
– meg ál la po dás és kü lön jog sza bály alap ján a gép jár mû

for gal mi en ge dé lyé ben üzem ben tar tó ként be je gyez ve –
tar tós hasz ná lat tal ren del ke zõ sze mé lyek kö zött, el osz tás
út ján, a kö vet ke zõ sor rend ben le het bér be adni:”

20.  §

Az R. 90.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi ség ese té ben a 30.  §
(1) és (2) be kez dé se csak ak kor al kal maz ha tó, ha a bér lõ
vagy a vele jog sze rû en ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá -
tar to zó ja sze mély gép ko csi tu laj don nal ren del ke zik.”

21.  §

Az R. 91.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„91.  § Ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló bér le tet a hon vé -

del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó vagy szol gá la ti, il let ve
öreg sé gi nyug ál lo mány ba he lye zett bér lõ ha lá la után a há -
zas tár sa (öz ve gye), va la mint az 5.  § (1) be kez dés c) pont ja
sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ élet tár sa ak kor foly tat hat -
ja, ha a sa ját vagy a vele jog sze rû en, ál lan dó jel leg gel
együtt la kó kö ze li hoz zá tar to zó ja tu laj do ná ban személy -
gépkocsi van. Más sze mély a bér le ti jo got nem folytat -
hatja.”

22.  §

Az R. 97.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a te le pü lé sen ka to nai szer ve zet vagy an nak
szer ve ze ti ele me nem mû kö dik, és a la kó épü let (la kás) a
la kás gaz dál ko dá si kör zet la kás el lá tá sát nem szol gál ja, az
(1) be kez dés a) pont ját csak ak kor kell al kal maz ni, ha a
bér lõ a la kást a 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró 
ok aló li fel men tés alap ján kap ta.”

23.  §

Az R. 98.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az azo nos hely raj zi szá mon nyil ván tar tott, mû sza -
ki lag egy más tól füg get len, leg fel jebb 6 la kást ma gá ba fog -
la ló la kó épü le te ket a 97.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint
kell el bí rál ni, ki vé ve, ha az in gat lan-nyil ván tar tás ba kü -
lön-kü lön ön ál ló in gat lan ként nem je gyez he tõk be.”

24.  §

Az R. 102.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) A la kó épü let (la kás) és a la kó épü let hez tar to zó nem 
la kás cé lú he lyi ség, to váb bá sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi -
ség (ál ló hely) el ide ge ní tés re ki je lö lé sét a he lyi la kás gaz -
dál ko dá si szerv az ille té kes ha de rõ ne mi pa rancs nok út ján,
az e cél ra rend sze re sí tett „La kó épü let (la kás) el ide ge ní té si
adat lap” há rom pél dány ban tör té nõ elõ ter jesz tésével a te -
rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv nél kez de mé nyez he ti.”

25.  §

(1) Az R. 105.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a la kást a 99.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, il let ve a
he lyi sé get a 100.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sult vá sá rol ja
meg, ré szé re – ké rel mé re – leg alább ti zen öt, de leg fel jebb
hu szon öt évi rész let fi ze té si ked vez ményt kell adni. Rész -
let fi ze tés ese tén a jo go sult – az (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – a vé tel ár 10%-át egy összeg ben kö te les
meg fi zet ni. A vé tel ár fenn ma ra dó ré szét a tör lesz tés idõ -
tar ta ma alatt havi egyen lõ rész le tek ben kell megállapí -
tani.”

(2) Az R. 105.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a vevõ a 99.  § (1)–(2) be kez dé se i ben, il let ve a
100.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé sze tes sze mély és az adás -
vé te li szer zõ dés meg kö té se kor”

(3) Az R. 105.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A nyug ál lo má nyú ve võt az ál ta la la kott la kás meg -
vá sár lá sa kor – ké rel mé re – a vé tel ár egé szé re leg alább ti -
zen öt, de leg fel jebb hu szon öt évig tar tó, havi részletfize -
tési ked vez mény il le ti meg.”

26.  §

Az R. 118.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül
az e cél ra ki je lölt bi zott ság köz jegy zõ je len lé té ben a be ér -
ke zett vé te li aján la to kat – an nak té nyét jegy zõ könyv ben
rög zít ve – fel bont ja. A bi zott ság az aján la to kat a fel bon tá -
suk nap ját kö ve tõ 15 na pon be lül – köz jegy zõ köz re mû kö -
dé se nél kül – bí rál ja el.”

27.  §

Az R. 133.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„133.  § A tár sas há zi kö zös tu laj don ba ke rü lõ, mun ka -

kör rel kap cso la tos ház fel ügye lõi la kás vé te lá ra a be csült
for gal mi ér ték 100%-a. A vé tel árat a le en dõ tár sas ház tu -
laj do no sok a tu laj do ni há nya duk ará nyá ban kö te le sek
meg fi zet ni.”

28.  §

Az R. 152.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vissza nem té rí ten dõ jut ta tás össze ge az 52. élet -
évé nek be töl té se elõtt szol gá la ti (bal ese ti, rok kant sá gi)
nyug ál lo mány ba he lye zett jo go sult ese té ben a kü lön jog -
sza bály ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt vi se lõ il let -
mény alap 70-sze res, min den más eset ben 140-sze res
össze ge, de nem ha lad hat ja meg az épí té si költ sé get vagy a 
vé tel árat. A jut ta tás össze gé nek meg ál la pí tá sa kor a köz -
tiszt vi se lõi il let mény alap nak az igény lés el bí rá lá sá ra jo go -
sult szerv hez tör té nõ be ér ke zé se kor ha tá lyos össze gét kell
figye lembe ven ni.”

29.  §

Az R. 154.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vissza nem té rí ten dõ jut ta tás irán ti ké rel met az
e cél ra, va la mint a mun kál ta tói köl csön re rend sze re sí tett
„La kás cé lú tá mo ga tás igény lõ lap”-on, a te rü le ti la kás gaz -
dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé gé hez le het be -
nyúj ta ni a ké rel me zett tá mo ga tás vagy tá mo ga tá sok meg -
je lö lé sé vel.”

30.  §

Az R. 158.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dést kell al kal maz ni ak kor is, ha a köl -
csönt igény lõ a la kás nak leg alább 1/4-ed rész ben tu laj do -
no sa, ille tõ leg a la kás bér lõ jé nek bér lõ tár sa.”

31.  §

Az R. 159.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A mun kál ta tói köl csön össze ge a köl csön szá mí tá si
alap 60%-a, de leg fel jebb a 158.  § (1) be kez dé sé nek

a) a)–b) pont jai sze rin ti ese tek ben a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap 110-sze res,

b) c)–f) pont jai sze rin ti ese tek ben a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap 70-sze res
össze ge le het.

(2) Az ön kor mány za ti tu laj do nú la kás meg vá sár lá sá hoz
az ab ban bent la kó ré szé re nyúj tott mun kál ta tói köl csön a
kö te le zõ en fi ze ten dõ vé tel ár há nyad össze ge, de leg fel jebb
a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt -
vi se lõi il let mény alap 10-sze res össze ge le het.”
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32.  §

Az R. 159/A.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A köl csön szá mí tá si alap össze gé vel meg egye zõ, de a
158.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont jai sze rin ti ese tek ben
leg fel jebb a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott minden -
kori köz tiszt vi se lõi il let mény alap 140-sze re sé nek,
c)–f) pont jai sze rin ti ese tek ben 110-sze re sé nek meg fe le lõ
össze gû mun kál ta tói köl csön nyújt ha tó a hi va tá sos ka to ná -
nak, ha”

33.  §

Az R. 160.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi szá mo zat lan be kez dés meg je lö lé se
(2) be kez dés re vál to zik:

„(1) A 159.  § (1) és (2) be kez dé se, va la mint a 159/A.  §
al kal ma zá sa so rán a köz tiszt vi se lõi il let mény alap nak az
igény lés el bí rá lá sá ra jo go sult szerv hez tör té nõ be ér ke zé -
se kor ha tá lyos össze gét kell figye lembe ven ni.”

34.  §

Az R. 161.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A mun kál ta tói köl csön bõl fenn ál ló tar to zás össze -
gét el en ged ni – a 164.  §-ban meg ál la pí tott en ged mé nyek,
va la mint a Hjt. 126/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – nem le het.”

35.  §

Az R. a kö vet ke zõ 161/A.  §-sal egé szül ki:
„161/A.  § (1) Az öz vegy, túl élõ élet társ és örö kös az ál -

lo mány hõsi ha lot tá nyil vá ní tott tag ja ré szé re nyúj tott
mun kál ta tói köl csön bõl fenn ál ló tar to zás el en ge dé se irán -
ti, a hon vé del mi mi nisz ter nek cím zett ké rel met a te rü le ti
la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé gé nél
nyújt hat ja be.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a há zas sá gi anya köny vi ki vo nat, ille tõ leg az élet tár si 

kap cso la tot hi telt ér dem lõ en iga zo ló ok irat má so la tát,
b) a jog erõs ha gya ték át adó vég zés má so la tát.
(3) A ké rel met a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha -

tás-tá mo ga tá si egy sé ge a köl csön bõl fenn ál ló tar to zás
össze gé nek meg je lö lé sé vel a köz pon ti la kás gaz dál ko dá si
szerv út ján ter jesz ti elõ a hon vé del mi mi nisz ter hez.

(4) A mi nisz ter a dön té sé rõl a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si 
szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé ge út ján ér te sí ti a ké rel me -
zõt. A tar to zás el en ge dé sé rõl a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si
szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé ge ér te sí ti a fo lyó sí tó

pénz in té ze tet, va la mint a pénz ügyi nyil ván tar tá sok ból
(mér leg bõl) a tar to zást ki ve ze ti.”

36.  §

Az R. 162.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Mun kál ta tói köl csön nyújt ha tó ak kor is, ha az igény lõ -
nek, há zas tár sá nak (élet tár sá nak), sa ját ház tar tá sá ban
ne velt kis ko rú gyer me ké nek (örök be fo ga dott, mos to ha és
ne velt gyer me ké nek), va la mint a vele együtt köl tö zõ csa -
lád tag já nak]

„c) la ká sa az igény lés be nyúj tá sá tól szá mí tott két év nél
ko ráb ban örök lés vagy aján dé ko zás jog cí mén ha szon él ve -
zet tel ter hel ten ke rült a tu laj do ná ba, és a ha szon él ve zõ a
la kás ban la kik.”

37.  §

(1) Az R. 173.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A hoz zá já ru lás ak kor ad ha tó meg, ha)
„c) a tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze mély a tá mo ga tás sal

lé te sí tett la kást el ide ge ní ti, és a köl csön nyúj tást köve tõen
tu laj do ná ba ke rült má sik la kás ra a mun kál ta tói köl csön
alap ján a HM jel zá log jog, va la mint el ide ge ní té si és ter he -
lé si ti la lom át je gyez he tõ.”

(2) Az R. 173.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be -
kez dés re vál to zik:

„(4) A (2) be kez dés c) pont ját kell al kal maz ni ak kor is,
ha a tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze mély a köl csön nyúj tást
köve tõen tu laj do ná ba ke rült olyan – a mun kál ta tói köl csön 
össze gét meg ha la dó for gal mi ér té kû – in gat lan ra kéri a
HM jel zá log jog, va la mint el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom 
át jegy zé sét, ame lyen la kást épít.”

38.  §

Az R. 177.  §-át meg elõ zõ fe je zet cím he lyé be a kö vet ke -
zõ fe je zet cím lép:

„La kás fenn tar tá si hoz zá já ru lá sok”

39.  §

Az R. 177.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„177.  § (1) A hi va tá sos ka to nát, to váb bá azt a szer zõ dé -

ses ka to nát, aki a szer zõ dé ses szol gá lat ban 5 évet már el -
töl tött, és össze sen leg alább 10 év szer zõ dé ses szol gá la tot
vál lalt, a la kó he lye sze rin ti la ká sa fenn tar tá si ki adá sa i nak
mér sék lé se ér de ké ben – ké re lem re – la kás fenn tar tá si hoz -
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zá já ru lás cí mén lak bér tá mo gat ás, va la mint la kás üze mel te -
té si hoz zá já ru lás il le ti meg.

(2) A la kás fenn tar tá si hoz zá já ru lá so kat ha von ta, az il -
let ménnyel egy ide jû leg kell az arra jo go sult ré szé re ki fi -
zet ni.”

40.  §

Az R. 177/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„177/A.  § (1) Lak bér tá mo gat ás az arra jo go sult hi va tá sos

és szer zõ dé ses ka to na ré szé re ak kor ál la pít ha tó meg, ha
a) ön kor mány za ti tu laj do nú la kás ban bér lõ ként (bér lõ -

társ ként), a bér lõ há zas tár sa ként, to váb bá az 5.  § (1) be kez -
dés c) pont ja sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ élet tár sa ként
la kik, és

b) a la kás he lyi ön kor mány zat ál tal meg ál la pí tott lak -
bé ré nek a mér té ke (fo rint/m2) meg ha lad ja az azo nos kom -
fort fo ko za tú la kás ra a 69.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott lak bér mér té két.

(2) Nem kap hat lak bér tá mo gat ást, aki
a) a szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen a 9.  §-ban

meg ál la pí tott jo gos la kás igény mér té ke alsó ha tá rá nak
meg fe le lõ, be köl töz he tõ, sa ját tu laj do nú la kás sal ren del -
ke zik, vagy a há zas tár sa (élet tár sa), to váb bá a sa ját ház tar -
tá sá ban ne velt kis ko rú gyer me ke (örök be fo ga dott, mos to -
ha és ne velt gyer me ke) tu laj do ná ban – be le ért ve a fel so rol -
tak kö zös tu laj do nát is – van ilyen la kás,

b) a szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen má sik – ál la mi
vagy ön kor mány za ti tu laj do nú – la kás bér le ti jo gá val ren -
del ke zik, vagy há zas tár sa (élet tár sa) ren del ke zik e jog gal.

(3) A lak bér tá mo gat ás mér té ke a la kás tény le ges – a bér -
be adó ál tal ki kö tött – lak bé ré nek és a 69.  § (1) be kez dé se
sze rint ki szá mí tott lak bér nek a kü lön bö ze te, de leg fel jebb
a (4)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott át la gos szo ba -
szám és a lak bér tá mo gat ás fel sõ ha tá rá nak ah hoz ren delt
össze ge le het.

(4) A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban az át la gos szo ba szá -
mot a jo go sult – 9.  § (1) és (4) be kez dé sei sze rin ti – jo gos
la kás igény mér té ke alsó ha tá rá nak figye lembe véte lével
kell meg ál la pí ta ni.

(5) A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban az át la gos szo ba -
szám hoz ren delt lak bér tá mo gat ás nem ha lad hat ja meg:

a) 1 la kó szo bás la kás ese tén a 12 000 Ft-ot,
b) 1,5 la kó szo bás la kás ese tén a 15 000 Ft-ot,
c) 2 la kó szo bás la kás ese tén a 18 000 Ft-ot,
d) 2,5 la kó szo bás la kás ese tén a 21 000 Ft-ot,
e) 3 la kó szo bás la kás ese tén a 24 000 Ft-ot,
f) 3 la kó szo bás nál na gyobb la kás ese tén – a fél szo bát is

be le ért ve – min den to váb bi la kó szo bá nál a +3000 Ft-ot.
(6) A lak bér tá mo gat ás irán ti ké rel met a la kás bér le ti

szer zõ dés csa to lá sá val az ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá -
si szerv hez le het be nyúj ta ni. A he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv a ké rel met ér dem ben meg vizs gál ja, és az (1) be kez -
dés ben meg ál la pí tott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a
(3)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott lak bér tá mo gat ás

össze gé nek köz lé sé vel meg kül di a fo lyó sí tó szerv nek. A
lak bér tá mo gat ás ra való jo go sult ság a ké re lem be nyúj tá sá -
nak idõ pont ját meg elõ zõ ha tállyal nem ál la pít ha tó meg,
ille tõ leg nem iga zol ha tó.”

41.  §

(1) Az R. 177/B.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„La kás üze mel te té si hoz zá já ru lás az arra jo go sult hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ka to na ré szé re ak kor ál la pít ha tó meg,
ha a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igény mér té két
leg fel jebb egy la kó szo bá val meg ha la dó nagy sá gú”

(2) Az R. 177/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A la kás üze mel te té si hoz zá já ru lás szem pont já ból a
fû té si és me leg víz-el lá tá si díj, il let ve költ ség, va la mint a
víz- és szenny víz (csa tor na hasz ná la ti) díj (e § al kal ma zá -
sá ban együtt: szol gál ta tá si díj) elõ zõ évi – ál ta lá nos for gal -
mi adót is tar tal ma zó – össze ge ve he tõ figye lembe.”

(3) Az R. 177/B.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az ál lo mány il let mény ben nem, de gyer mek gon do -
zá si díj ban, gyer mek gon do zá si se gély ben vagy ápo lá si díj -
ban ré sze sü lõ tag ja ese té ben a la kás üze mel te té si hoz zá já -
ru lás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa so rán il let mény nek
a díj, ille tõ leg se gély össze gét kell te kin te ni.”

42.  §

Az R. 178/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) és e)–g) pont ja it nem kell al kal -
maz ni, ha a hi va tá sos ka to na hely õr ség (te le pü lés) vál toz -
ta tás sal is járó má sik be osz tás ba ki ne ve zé sé re, át he lye zé -
sé re, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra tör tént ve zény lé sé re a had erõ át ala kí tá sá val
össze füg gés ben, a szol gá lat ér de ké ben ke rült sor, és a
mun kál ta tói köl csön nyúj tás vagy a la kás vá sár lás, ille tõ leg
a ki ürí té si té rí tés fo lyó sí tá sa azt meg elõ zõ en tör tént.”

43.  §

Az R. 178/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az al bér le ti díj hoz zá já ru lás (3) be kez dés sze rint
szá mí tott össze gét an nak to váb bi 10-10%-ával meg kell
nö vel ni, ha

a) a bér le mény Bu da pes ten vagy an nak e ren de let sze -
rin ti von zás kör ze té ben lévõ olyan te le pü lé sen van, ahol
ka to nai szer ve zet mû kö dik és egy ben a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott Bu da pes ti Agg lo me rá ci ó ba is tar to zik;
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b) a bér le mény me gyei jogú vá ros ban van;
c) a jo go sult át he lye zé se nem sa ját ké re lem re tör tént.”

44.  §

Az R. 178/D.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A fo lyó sí tást meg kell szün tet ni, ha)
„a) a hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ sze mély a ré szé re idõ köz -

ben a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben fel aján -
lott szál ló fé rõ he lyet vagy – ha jo gos la kás igény lés sel is ren -
del ke zik – a jo gos igé nye mér té ké nek meg fe le lõ HM ren del -
ke zé sû la kást leg alább két eset ben nem fo gad ta el;”

45.  §

(1) Az R. 178/E.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A má sik la kás el lá tá si kör zet ben lévõ te le pü lés re ki -
ne ve zett, át he lye zett, ren del ke zé si ál lo mány ból ha tá ro zat -
lan idõ tar tam ra más szerv hez ve zé nyelt hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ka to na ré szé re – ké rel mé re – az új szol gá la ti hely -
re tör té nõ tény le ges át köl tö zé sé ig, de leg fel jebb a sze -
mély ügyi ha tá ro zat ban (pa rancs ban) meg ál la pí tott ki ne ve -
zé si, át he lye zé si, ve zény lé si ha tár nap tól szá mí tott 3 hó na -
pig fo lyó sít ha tó a ko ráb ban meg ál la pí tott al bér le ti díj hoz -
zá já ru lás, fel té ve, hogy az állományille té kes pa rancs nok
az új szol gá la ti he lyen, va la mint az an nak von zás kör ze tén
kí vü li lak ha tás hoz erre az idõ tar tam ra a Hjt. 18.  §-a sze rin -
ti en ge délyt meg ad ta. Eb ben az eset ben az (5) be kez dés
nem al kal maz ha tó.”

(2) Az R. 178/E.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(6) be kez dé sek szá -
mo zá sa (6)–(8) be kez dé sek re vál to zik:

„(4) A la kás vá sár lás hoz mun kál ta tói köl csön ben vagy
vissza nem té rí ten dõ jut ta tás ban ré sze sü lõ sze mélyt a la -
kás cé lú tá mo ga tás oda íté lé sét kö ve tõ hó nap utol só nap já ig 
még meg il le ti a ré szé re a tá mo ga tás nyúj tá sa elõtt már
meg ál la pí tott hoz zá já ru lás.

(5) A HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ban ré sze sü lõ
sze mélyt az al bér le ti díj hoz zá já ru lás sal bé relt la kás (lak -
rész, szál lo dai vagy szál lo dai jel le gû szo ba) bér le ti szer zõ -
dé sé ben ki kö tött fel mon dá si idõ re, de leg fel jebb a HM
ren del ke zé sû la kás bér lõ jé ül tör té nõ ki je lö lést kö ve tõ hó -
nap vé gé ig il le ti meg a hoz zá já ru lás. Ugyan így kell el jár ni
ak kor is, ha a jo go sult há zas tár sa (élet tár sa) ré szé re jut tat a
hon vé del mi szerv az al bér le ti díj hoz zá já ru lás ban ré sze sü -
lõ sze mély szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben
HM ren del ke zé sû la kást.”

46.  §

(1) Az R. 181/A.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si 
egy sé ge:”

(2) Az R. 181/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a HM lak ha tás-tá mo ga tá si in for má ci ós rend sze re it
ke ze lõ és fel dol go zó,”
(fel ada to kat lát el.)

47.  §

Az R. a kö vet ke zõ 181/B.  §-sal egé szül ki:
„181/B.  § (1) A te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv a la kás -

gaz dál ko dás sal össze füg gõ fel ada ta it a HM köz pon ti
 lakásgazdálkodási szerv szak mai irá nyí tá sá val, ön ál ló
 hatáskörben, az or szág egé szé re ki ter je dõ ille té kességgel
lát ja el.

(2) A te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv
a) a fe je ze ti ke ze lé sû la kás tá mo ga tá si elõ irány zat ter -

ve zé sé vel és fel hasz ná lá sá nak nyil ván tar tá sá val össze -
függõ ad mi niszt ra tív,

b) a köz pon ti la kás gaz dál ko dá si dön té se ket elõ ké szí tõ,
c) a HM ren del ke zé sû la ká sok vá sár lá sá val és el ide ge -

ní té sé vel össze füg gõ elõ ké szí tõ és vég re haj tó,
d) a la kás el ide ge ní té si és egyéb, la kás el lá tás ra for dít -

ha tó be vé te lek, elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ 
elõ ké szí tõ és vég re haj tó
fel ada to kat lát el.”

48.  §

Az R. 183.  §-ának p) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(A HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv la kás gaz dál -
ko dá si fel ada tai:)

„p) dön tést hoz a te le pü lés(ek) má sik he lyi la kás gaz dál -
ko dá si szerv ide ig le nes ille té kességébe uta lá sá ról, ille tõ -
leg hely õr ség pa rancs nok ság he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv vé tör té nõ ide ig le nes ki je lö lé sé rõl,”

49.  §

Az R. 184.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A la kó ház ke ze lés szak mai irá nyí tó szer ve a te rü le ti
la kás gaz dál ko dá si szerv.”

50.  §

(1) Az R. 188.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A bi zott ság ön ál ló ha tás kör ben, a he lyi la kás gaz dál ko -
dá si szerv ille té kességi te rü le té re, il let ve az érin tett ka to -
nai szer vek re ki ter je dõ en:)
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„d) dönt a 6.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 8.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel és ki zá ró okok aló li fel -
men tés irán ti ké rel mek ben,”

(2) Az R. 188.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bi zott ság az (1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti
ügyek ki vé te lé vel a dön tést két bi zott sá gi ülés kö zöt ti idõ -
szak ra a hely õr sé gi (ke ret gaz da) la kás bi zott ság el nö ké nek
ha tás kö ré be utal hat ja. Ez eset ben az el nök a dön té se i rõl a
bi zott ság so ron kö vet ke zõ ülé sén be szá mol ni kö te les.”

51.  §

(1) Az R. „A he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vek és az
azok hoz utalt te le pü lé sek” címû mel lék le te (a továb biak -
ban: Mel lék let) 47. pont já nak he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv ro va ta a „Szom bat hely hely õr ség pa rancs nok ság”
szö veg résszel egé szül ki.

(2) A Mel lék let 51. pont já nak he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv ro va ta „Pusz ta vacs hely õr ség pa rancs nok ság”-ra mó -
do sul.

(3) A Mel lék let utalt te le pü lés ro va ta
a) a 20. pont ban fog lalt Ka pos vár hely õr ség pa rancs -

nok ság te kin te té ben „Ta szár”,
b) a 44. pont ban fog lalt Szent end re hely õr ség pa rancs -

nok ság te kin te té ben „Esz ter gom”,
c) a 47. pont ban fog lalt Szom bat hely hely õr ség pa -

rancs nok ság te kin te té ben „Cell dö mölk”, „Eger völgy”,
„Hé víz”, „Keszt hely”, „Kör mend”, „Kõ szeg”, „Rezi”,
„Sár vár”, „Ta pol ca” és „Új dö rögd”,

d) az 51. pont ban fog lalt Pusz ta vacs hely õr ség pa rancs -
nok ság te kin te té ben „Tá bor fal va”,

e) az 56. pont ban fog lalt te rü le ti la kás gaz dál ko dá si
szerv la kás ügyi egy sé ge – Bu da pest te kin te té ben „Aszód”, 
„Bu ják”, „Hat van”, „Job bá gyi”, „Nagy oro szi”, „Nóg rád”,
„Püs pök szi lá gyi”, „Páty”, „Pé cel”, „Rét ság”, „Vác” és
„Ve rõ ce”
szö veg ré szek kel egé szül ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52.  §

(1) Ez a ren de let – a 28.  §, 31–33.  §-ok és a 41.  § (2) be -
kez dé sé nek ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon
lép ha tály ba. E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
R. 23.  §-ának (3) be kez dé se, 162.  § (2) be kez dé sé nek
d) pont ja, 163.  § e) pont já nak ea) al pont ja, 184.  §-ának
(4) be kez dé se, va la mint az R. mel lék le té nek 2., 12., 17.,
48. és 49. pont ja, to váb bá az 51. pont já nak utalt te le pü lé -
sek ro va tá ban sze rep lõ „Pusz ta vacs” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(2) Az R. e ren de let 25.  §-ával meg ál la pí tott 105.  §-ának 
(1) és (2), va la mint (5) be kez dé sét a ha tály ba lé pést köve -
tõen tett vé te li aján lat tal lét re jö võ adás vé te li szer zõ dés
meg kö té se so rán kell al kal maz ni.

(3) E ren de let 28.  §-a, va la mint 31–33.  §-ai – a be nyúj tott,
de pénz ügyi fe de zet hi á nyá ban nem tel je sí tett la kás cé lú tá -
mo ga tá sok irán ti ké rel mek re is ki ter je dõ en – és 41.  §-ának
(2) be kez dé se 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) Az R.-nek a lak bér tá mo gat ás ra való jo go sult ság
meg ál la pí tá sá ra és mér té ké re vo nat ko zó, e ren de let
40.  §-ával mó do sí tott ren del ke zé se it 2006. áp ri lis 30. nap -
ját köve tõen be nyúj tott ké rel mek vo nat ko zá sá ban kell al -
kal maz ni.

(5) A (4) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár na pig meg ítélt 
lak bér tá mo gat ást a bér le ti szer zõ dés meg szû né sé ig, ille tõ -
leg a szer zõ dés bér le ti jog idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá -
sá ra vo nat ko zó mó do sí tá sá ig, de leg ké sõbb 2007. feb ru ár
28-áig vál to zat la nul fo lyó sí ta ni kell. A jo go sult ság meg -
szû né sét kö ve tõ en ugyan azon sze mély ál tal lak bér tá mo -
gat ás iránt a (4) be kez dés ben meg ál la pí tott idõ pon tot
köve tõen be nyúj tott ké rel met az R. e ren de let tel mó do sí -
tott ren del ke zé sei sze rint kell el bí rál ni.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az igazságügy-miniszter
13/2006. (III. 27.) IM

rendelete

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok

átruházásáról  szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet
módosításáról

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a költ ség ve té si
szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Ber.) 4.  §-ának (4) be kez -
dé sé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga ré -
szé re tör té nõ egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nyok át ru -
há zá sá ról  szóló 25/2004. (VII. 7.) IM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az or szá gos pa rancs nok ság a költ ség ve té si szer -
vek nél a Ber. 2.  §-ának a)–d) és f) pont já ban meg ha tá ro -
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zott el len õr zé se ket, to váb bá – az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 121/A.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben fog lalt mód szer tan alap ján – a költ ség ve té si szer vek
éves ele mi költ ség ve té si be szá mo ló ja te kin te té ben meg -
bíz ha tó sá gi el len õr zést vé gez het a Ber. elõ írásai sze rint, az 
e ren de let ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az or szá gos pa rancs nok ság bel sõ el len õr zé si ve ze -
tõ je az or szá gos pa rancs nok ság és a költ ség ve té si szer vek
éves el len õr zé si ter vei alap ján össze fog la ló éves el len õr -
zé si ter vet ké szít, és azt – az éves el len õr zé si ter vek kel
együtt – min den év de cem ber 7-éig meg kül di az IM bel sõ
el len õr zé si ve ze tõ jé nek.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A Ber. 29.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben meg -

ha tá ro zott el já rást köve tõen vég le ge sí tett in téz ke dé si ter -
vet az or szá gos pa rancs nok ság bel sõ el len õr zé si ve ze tõ je
jó vá ha gyás ra meg kül di az or szá gos pa rancs nok nak.

(2) Az or szá gos pa rancs nok ál tal jó vá ha gyott in téz ke -
dé si ter vet az or szá gos pa rancs nok ság bel sõ el len õr zé si
ve ze tõ je tá jé koz ta tá sul meg kül di az IM bel sõ el len õr zé si
ve ze tõ jé nek.”

4.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je az éves el len õr -

zé si je len tést leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár
28-áig meg kül di az or szá gos pa rancs nok nak.

(2) Az or szá gos pa rancs nok a költ ség ve té si szer vek, va -
la mint az or szá gos pa rancs nok ság éves el len õr zé si je len té -
se it és az azok alap ján ké szí tett éves össze fog la ló el len õr -
zé si je len tést meg kül di az IM ré szé re a tárgy évet kö ve tõ év 
áp ri lis 30-áig.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

Az oktatási miniszter
9/2006. (III. 27.) OM

rendelete

a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól
és eljárási rendjérõl  szóló

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szt.) 4.  § (2) be kez dés b) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a szak ké pe sí té se kért fe le lõs
mi nisz te rek kel, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ké vel
és a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak el nö ké vel (a továb biak -
ban: szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter) egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si 
rend jé rõl  szóló 26/2001. (VII. 27.) OM ren de let (a továb -
biak ban: Ren de let) 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je a 8.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ ti zen öt na pon be lül je len -
tést küld a szak mai vizs ga elõ ké szí té sé rõl a szak ké pe sí té -
sért fe le lõs mi nisz ter nek. Ez zel egy ide jû leg a je len tés má -
so la tát tá jé koz ta tá sul meg kül di a vizs ga szer ve zõ szék he -
lye sze rint ille té kes fõ jegy zõ nek, is ko la rend sze ren kí vü li
szak kép zés ese tén a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz -
pont nak is. A vizs ga cso por ton ként össze ál lí tott je len tés -
nek tar tal maz nia kell:

a) a szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá mát és meg ne ve -
zé sét,

b) a vizs gá zók szá mát,
c) a vizs ga ré szek és tan tár gyak meg ne ve zé sét,
d) a szak mai vizs ga he lyét és idõ pont ját,
e) a köz ok ta tá si in téz mény OM ál tal ki adott in téz mé nyi 

azo no sí tó ját (a továb biak ban: OM-azo no sí tó),
f) az in téz mény nyil ván tar tás ba vé te li he lyét, a ta nú sít -

vány szá mát és ér vé nyes sé gi ide jét.”

2.  §

A Ren de let 11.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter meg bí zott ja a

szak mai vizs gát – an nak in do ko lat lan za va rá sa nél kül – el -
len õriz he ti. Az el len õr zés cél ja an nak meg ál la pí tá sa, hogy
a szak mai vizs ga, vizs ga rész a ha tá lyos jog sza bá lyok elõ -
írásai sze rint ke rült-e meg szer ve zés re és le bo nyo lí tás ra.
Az el len õr zést vég zõ – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter 
ál tal meg bí zott – sze mé lyek az el len õr zés ered mé nyé rõl
min den eset ben kö te le sek azon na li je len tést ten ni meg bí -
zó juk nak. Az azon na li je len tés té tel hez a vizs ga szer ve zõ a
nála meg lé võ kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la tát biz to -
sí ta ni kö te les. Jog sér tés meg ál la pí tá sa ese tén e ren de let
4.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.”
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3.  §

A Ren de let 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A vizs ga bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak a meg bí zá -
sá ról a vizs ga idõ szak – a 8.  § (3) be kez dé se alap ján szer ve zett 
szak mai vizs ga ese tén a szak mai vizs ga meg kez dé se – elõtt
leg alább ti zen öt nap pal ér te sí te ni kell a vizs ga szer ve zõ ve ze -
tõ jét. A vizs ga bi zott ság el nö két a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz ter el sõ sor ban az ál ta la meg je len te tett or szá gos szak mai
vizs ga el nö ki név jegy zék alap ján bíz za meg.”

4.  §

A Ren de let 14.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Amennyi ben a szak mai vizs gát, vizs ga részt nem a

Ren de let ben elõ ír tak sze rint kezd ték meg, il let ve bo nyo lí tot -
ták le, az Szt. 5.  § (4) be kez dé se alap ján a szak ké pe sí té sért fe -
le lõs mi nisz ter a vizs ga ered mé nyét utó lag meg sem mi sít he ti,
a vizs ga szer ve zõ vizs gáz ta tá si jo gát fel füg geszt he ti, il let ve a
vizs ga bi zott ság el nö két a vizs ga el nö ki név jegy zék rõl tö röl -
he ti. A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter a szak mai vizs ga,
vizs ga rész meg is mét lé sé nek meg szer ve zé sé re egy má sik
vizs ga szer ve zõt és vizs ga bi zott sá gi el nö köt je löl ki. A vizs ga
meg is mét lé sé nek vizs ga dí ját a szak mai vizs ga díj és a vizs -
gáz ta tá si dí jak ke re te i rõl  szóló 1/2001. (I. 16.) OM ren de let
2.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen a meg sem -
mi sí tett vizs gát szer ve zõ in téz mény vi se li.”

5.  §

A Ren de let 28.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Ha a vizs gá zó a hú zott té tel anya gá ból tel jes tá jé ko -

zat lan sá got árul el, az el nök egy al ka lom mal pót té telt hú -
zat vele. Ez eset ben az adott vizs ga tárgy ér dem je gyét az
el sõ ként és a pót té tel ként hú zott té tel re adott fe le le tek át la -
ga alap ján, a fel fe lé ke re kí tés sza bá lya it figye lembe véve
kell ki ala kí ta ni. A szó be li vizs ga tel jes tar ta ma alatt vizs -
gá zón ként egy pót té tel húz ha tó.”

6.  §

(1) A Ren de let 38.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A vizs ga szer ve zõ irat tá rá ban el he lye zés re ke rü lõ
törzs lap nyom tat vá nyo kat fo lya ma tos sor szá mo zás sal kell
el lát ni, és a tárgy év vé gén be köt ve irat tá roz ni.”

(2) A Ren de let 38.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(...) a szak mai vizs ga ira ta i nak õr zé si ide je]
„c) az írás be li dol go za tok és fel adat la pok te kin te té ben a

bi zo nyít vány ki adá sá tól szá mí tott egy év.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen meg kez -
dett szak mai vizs gák ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a Ren de let
34.  §-a és az azt meg elõ zõ cím az zal, hogy a köz tes vizs ga
szak kép zé si év fo lyam ra e ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõzõen meg kez dett szak kép zés ke re té ben meg szer vez he tõ.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

Az oktatási miniszter
10/2006. (III. 27.) OM

rendelete

a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl  szóló

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban, a tan könyv pi ac rend jé rõl
 szóló 2001. évi XXXVII. tör vény (a továb biak ban: tan -
könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény) 29.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII.
tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás 
alap ján – a szak kép zés szak mai tan köny vei te kin te té ben a
szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel, az igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va -
la mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let (a továbbiak ban: Ren de let) 2.  §
(5) be kez dés c)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[(5) A tan könyv vé nyil vá ní tá si ké re lem hez csa tol ni kell:]
„c) a ki adói lek tor vé le mé nyét, il let ve nem ki adói ké -

rel me zõ ál tal be nyúj tott ké re lem ese tén egy lek to ri vé le -
ményt, mely be mu tat ja a bí rá lat ra be adott könyv vizs gá la ti 
szem pont ja it, il let ve a Ren de let 3. szá mú mel lék le te A) ré -
szé nek II. pont já ban *-gal je lölt vizs gá la ti szem pon tok
szám sze rû sí tett ada ta i hoz (a továb biak ban: szám sze rû sí -
tett ada tok) való meg fe le lõ ség iga zo lá sát is. Az ada to kat a
könyv bõl vé let len sze rû en ki vá lasz tott min ta alap ján kell
meg ad ni, a min ta ol dal szá má nak fel tün te té sé vel. A min ta
ter je del me el kell, hogy érje a könyv ter je del mé nek
15%-át (min den 7. ol dal pár);
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d) a szer zõ – több szer zõ ese tén va la mennyi szer zõ – és a
ki adó kö zös nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ki adó a tan könyv vé
nyil vá ní tás idõ tar ta má ra ren del ke zik a könyv ki adói szer zõ -
dés ben rög zí tett fel hasz ná lá si jo ga i val, il let ve – amennyi ben
a szer zõ nyújt ja be a ké rel met – a szer zõ nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor a könyv ki adá sá ra más sal nem
kö tött ki adói szer zõ dést és a könyv nek nincs ki adó ja”

(2) A Ren de let 2.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ
e)–f) pont tal egé szül ki:

[(5) A tan könyv vé nyil vá ní tá si ké re lem hez csa tol ni
kell:]

„e) az imp ri ma tú ra tan könyv vé nyil vá ní tá si ké re lem
ki vé te lé vel a ki adó vagy – ha a tan könyv vé nyil vá ní tá si
ké rel met a szer zõ nyújt ja be – a szer zõ nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a könyv tar tal maz-e át vett szer zõi mû vet vagy
kapcsolódó jogi tel je sít ményt, és amennyi ben tar tal maz,
úgy ar ról is, hogy a ki adó, il let ve a szer zõ a tan könyv vé
nyil vá ní tás idõ tar ta má ra ren del ke zik az át vett szer zõi mû
vagy szom szé dos jogi tel je sít mény fel hasz ná lá si jo ga i val.

f) a köny vet elekt ro ni kus adat hor do zón rög zít ve.”

(3) A Ren de let 2.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A tan könyv vé nyil vá ní tá si ké re lem nek az (5) be -
kez dés b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott mel lék le te it há -
rom-há rom, az a), d), e) és f) pont ja i ban fel so rolt mel lék le -
te it egy-egy pél dány ban kell be nyúj ta ni.”

(4) A Ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az el já rás tar ta ma alatt a be nyúj tott köny vet vagy
imp ri ma tú rát – a szak ér tõk ál tal fel tárt hi bák ja ví tá sa, il let -
ve a ren de let 11.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott eset ki vé te lé vel – a ki adó vagy a szer zõ sem tar tal -
má ban, sem ki vi te lé ben nem vál toz tat hat ja meg.”

2.  §

(1) A Ren de let 5.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ki adó vagy a szer zõ – a tan könyv vé nyil vá ní tás
ide je alatt – a könyv ki adói szer zõ dés ben rög zí tett fel hasz ná -
lá si jo ga it át en ge di, kö te les azt a Vizs ga köz pont nak – a jo gok 
át en ge dé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül – be je len te ni.
Amennyi ben a be je len tést el mu laszt ják, a Vizs ga köz pont a
könyv tan könyv vé nyil vá ní tá sát meg szün te ti.”

(2) A Ren de let 5.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal 
egé szül ki:

[(2) A be je len tést az ere de ti és az új jo go sult nak kö zö sen 
kell be nyúj ta nia, az új jo go sult ál tal a 2. szá mú mel lék let
sze rint be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj iga zo lá sá val.
Az e be kez dés ben sza bá lyo zott be je len tés csak vál to zat lan
tan könyv ese tén te he tõ. A be je len tés hez csa tol ni kell:]

„d) az új jo go sult és a szer zõ, több jo go sult, több szer zõ 
ese tén va la mennyi be je len tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a
tan könyv tar tal maz-e át vett szer zõi mû vet vagy kap cso ló -
dó jogi tel je sít ményt, és amennyi ben tar tal maz, úgy ar ról

is, hogy a tan könyv vé nyil vá ní tás idõ tar ta má ra az új jo go -
sult ren del ke zik az át vett szer zõi mû vagy kap cso ló dó jogi
tel je sít mény fel hasz ná lá si jo ga i val.”

(3) A ren de let 5.  § (4)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek, ez zel egy ide jû leg a § az aláb bi
(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Ké rel met kell be nyúj ta ni a Vizs ga köz pont hoz, ha
az imp ri ma tú ra ként jó vá ha gyott tan köny vet vég le ges for -
má já ban kí ván ják for ga lom ba hoz ni. A ké re lem hez csa tol -
ni kell a kész köny vet két pél dány ban, a 2. szá mú mel lék let 
sze rint az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé rõl  szóló
iga zo lást – ki vé ve, ha a ké re lem elõ ter jesz tése, il let ve a bí -
rá la ti díj be fi ze té se elekt ro ni kus úton tör té nik –, to váb bá a
2.  § (5) be kez dés e) pont ja sze rin ti, il let ve azt a nyi lat ko za -
tot, hogy az imp ri ma tú ra ként jó vá ha gyott tan köny vet tar -
tal má ban nem vál toz tat ták meg, és ki vi te lé ben meg fe lel a
ha tá ro zat ban fog lal tak nak.

(5) Ké rel met kell be nyúj ta ni a Vizs ga köz pont hoz, ha a jó -
vá ha gyott tan könyv ben a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban
a szak ér tõk ál tal fel tárt, he lyes írá si, il let ve nyom da hi bá nak
nem mi nõ sü lõ hi bá kat ja ví ta ni kí ván ják. A tan könyv ben ki -
zá ró lag a szak ér tõk ál tal fel tárt hi bá kat le het ja ví ta ni. A ké re -
lem hez csa tol ni kell a ja ví tott köny vet két pél dány ban, a
2. szá mú mel lék let sze rin ti igaz ga tá si díj be fi ze té sé rõl  szóló
iga zo lást – ki vé ve, ha a ké re lem elõ ter jesz tése, il let ve a bí rá -
la ti díj be fi ze té se elekt ro ni kus úton tör té nik –, a ja ví tá sok té -
te les fel so ro lá sát, to váb bá azt a nyi lat ko za tot, hogy a jó vá ha -
gyott tan köny vet – a ja ví tá so kon túl – sem tar tal má ban, sem
ki vi te lé ben nem vál toz tat ták meg. A ja ví tás té nyét már a be -
nyúj tott tan könyv ben fel kell tün tet ni.

(6) Ké rel met kell be nyúj ta ni a Vizs ga köz pont hoz, ha a
jó vá ha gyott tan könyv ki vi te lét meg vál toz tat ják. A ké re -
lem hez csa tol ni kell a meg vál toz ta tott ki vi te lû tan köny vet
két pél dány ban, a 2. szá mú mel lék let sze rin ti igaz ga tá si díj 
be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást – ki vé ve, ha a ké re lem elõ ter -
jesz tése, il let ve a bí rá la ti díj be fi ze té se elekt ro ni kus úton
tör té nik –, a vál toz ta tá sok té te les köny vé sze ti (ti po grá fi ai)
le írá sát, to váb bá azt a nyi lat ko za tot, hogy a jó vá ha gyott
tan köny vet – a fel so rolt vál toz ta tá so kon túl – sem tar tal -
má ban, sem ki vi te lé ben nem vál toz tat ták meg. A vál toz ta -
tás té nyét már a be nyúj tott tan könyv ben fel kell tün tet ni.

(7) A (4)–(6) be kez dés ben sza bá lyo zott ké rel met leg ké -
sõbb a vál toz ta tást kö ve tõ har minc na pon be lül be kell
nyúj ta ni. A ké rel met a Vizs ga köz pont ha tó sá gi el já rás ke -
re té ben vizs gál ja.”

3.  §

A Ren de let 6.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[6.  § (1) A 2–5.  §-ban sza bá lyo zott el já rás meg in dí tá sa -
kor az e ren de let]

„b) 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sét – ki vé ve, ha a ké re lem elõ -
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ter jesz tése, il let ve a bí rá la ti díj be fi ze té se elekt ro ni kus
úton tör té nik – a ké re lem be nyúj tá sa kor iga zol ni kell.”

4.  §

A Ren de let 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A Vizs ga köz pont a be ér ke zett ké rel me ket és mel -

lék le te it meg vizs gál ja. Ha a ké re lem és mel lék le tei meg fe -
lel nek az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,
a Vizs ga köz pont a be ér ke zés tõl – hi ány pót lás ese tén a ké -
re lem tel jes sé vá lá sá tól – szá mí tott tíz mun ka na pon be lül – 
leg fel jebb húsz na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel – szak ér tõ ket
ren del ki a be nyúj tott könyv vé le mé nye zé sé re. A 3.  §
(1) be kez dé sé ben, va la mint az 5.  § (4) és (6) be kez dé se i -
ben sza bá lyo zott el já rás ese tén leg alább egy szak ér tõt kell
ki ren del ni.”

5.  §

(1) A Ren de let 8.  § (1) be kez dés e) és f) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[8.  § (1) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban – a köz ok -
ta tás ról  szóló tör vény 122.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak mel lett – vizs gál ni kell, hogy a könyv al kal -
mas-e]

„e) kö zép is ko lai tan könyv ese té ben az érett sé gi vizs ga
rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló 40/2002. (V. 24.) OM
ren de let ben fog lalt gim ná zi u mi és szak kö zép is ko lai érett -
sé gi vizs gák egyes tan tár gyak hoz ren delt rész le tes vizs ga -
kö ve tel mé nye i re való fel ké szí tés re,

f) a fel hasz nált ke ret tan terv(ek)hez vagy he lyi tan -
terv(ek)hez ké szült tan könyv kö ve tel mény rend sze ré nek
az adott tan ter vek kö ve tel mény rend sze ré vel való meg -
egye zés meg va ló sí tá sá ra.”

(2) A Ren de let 8.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[8.  § (1) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban – a köz ok -
ta tás ról  szóló tör vény 122.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak mel lett – vizs gál ni kell, hogy a könyv al kal -
mas-e]

„g) a meg ne ve zett év fo lyam szá má ra a fel hasz nált tan -
ter vek ál tal ja va solt idõ ke re tek kö zött a tan anyag el sa já tí -
tá sá ra.”

(3) A Ren de let 8.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás so rán vizs gál ni
kell, hogy

a) a könyv]
„aa) a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban a szak tu do má nyok 

ered mé nye it az adott év fo lyam(ok)on ta nu ló di á kok ti pi -
kus fej lett sé gi szint jé hez iga zo dó an, a kog ni tív fej lõ dés
tör vényszerûségeinek figye lembe véte lével a Nem ze ti
alap tan terv össze füg gés rend sze ré ben je le ní ti-e meg, és az

is me re tek el sa já tí tá sát az élet kor nak meg fele lõen dif fe ren -
ci ált di dak ti kai esz köz tár ral se gí ti-e;

ab) a könyv vé gén tar tal maz za-e az egyes tan tár gyak -
hoz ren delt új szak sza vak szó sze de tét, az alap fo kú ok ta -
tás hoz hasz nált tan köny vek ese té ben azok rö vid ér tel me -
zé sét;

ac) se gí ti-e a ké pes sé gek, kész sé gek ki ala kí tá sát;
ad) al kal ma zá sá ban sa já tos je len tés sel bíró szó va la -

mely tu do mány ág, szak ma, te vé keny sé gi kör nyelv hasz -
ná la tá ban szak szó nak mi nõ sül-e;

ae) al kal ma zá sá ban új szak szó-e az, amely a meg elõ zõ
ta ní tá si idõ szak ban még nem ke rült al kal ma zás ra, és az
adott év fo lya mon az adott tan tárgy hoz, mû velt ség te rü let -
hez kap cso ló dó an a könyv ben meg je le nik.”

(4) A Ren de let 8.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban vizs gál ni kell
kü lö nö sen a könyv]

„b) tar tal maz-e az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét, a
ne mek egyen lõ sé gét sér tõ vagy a nem ze ti, et ni kai ki sebb -
ség re, val lá si kö zös ség re néz ve sér tõ, gyû lö let kel tõ, il let -
ve az esély egyen lõt len sé get erõ sí tõ szte re o tí pi át, ki je len -
tést, áb rát, fo tót, gra fi kát,”

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

„(5) Amennyi ben a tan könyv nem az ok ta tá si mi nisz ter
ál tal ki hir de tett vagy jó vá ha gyott ke ret tan terv hez il lesz ke -
dik, csa tol ni kell az adott, a fenn tar tó ál tal jó vá ha gyott he -
lyi tan ter vet.”

6.  §

A Ren de let 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A 8.  §-ban meg ha tá ro zot tak vizs gá la tát a Vizs -

ga köz pont ál tal ki ren delt szak ér tõk vég zik. A szak ér tõk
vizs gá la tuk ered mé nyé rõl írás ban vé le ményt ké szí te nek.

(2) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban
a) a tu do má nyos-szak mai szak ér tõ a fel dol go zott tan -

anyag tár gyi pon tos sá gá ról, tu do má nyos hi te les sé gé rõl,
ter mi no ló gi á já ról,

b) a pe da gó gi ai-di dak ti kai szak ér tõ a tan anyag ta nít ha -
tó sá gá ról és ta nul ha tó sá gá ról, a tar tal mi sza bá lyo zás sal
kap cso la tos össz hang ról, to váb bá az érin tett kor osz tály
élet ko ri sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével az ért he tõ sé -
gé rõl, ver bá lis és vi zu á lis kom mu ni ká ci ó já ról, a nyelv he -
lyes sé gé rõl és he lyes írá sá ról, nem ma gyar nyel vû ki ad -
vány ese tén a nyel vi sza ba tos ság ról is,

c) a tech no ló gi ai szak ér tõ a tech ni kai ki vi te le zés rõl, az
esz té ti kai és az egész ség ügyi kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lés rõl, az elekt ro ni kus adat hor do zón meg je le nõ
könyv ese tén a fel hasz ná lói igé nyek nek való meg fe le lés -
rõl, a ki vi te le zés rõl, to váb bá

d) az a)–b) pont ban sza bá lyo zott szak ér tõk a 8.  §
(1)–(3) be kez dé se i ben való meg fe le lés rõl ké szí te nek
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 szakértõi vé le ményt, az e ren de let 3. szá mú mel lék le té nek
A) ré szé ben ta lál ha tó szem pon tok sze rint.

(3) Amennyi ben a b) pont ban meg ne ve zett pedagó -
giai-didaktikai szak ér tõ a min ta vé tel alap ján el vég zett el -
len õr zés so rán úgy íté li meg, hogy a 2.  § (5) be kez dés
c) pont sze rint a ké rel me zõ ál tal csa tolt adat la pon fel tün te -
tett vizs gá la ti szem pon tok szám sze rû sí tett ada tai alap ján a
könyv nem fe lel meg e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
köz zé tett ha tár ér té kek nek, a Vizs ga köz pont – az utol já ra
be ér ke zõ szak ér tõi vé le mény kéz hez vé te lét kö ve tõ öt
mun ka na pon be lül – meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel és az
el já rás egy ide jû fel füg gesz té sé vel – fel szó lít ja a ké re lem
be nyúj tó ját a könyv ja ví tá sá ra. Amennyi ben a ja ví tott és
ha tár idõ re is mé tel ten be nyúj tott könyv to vább ra sem fe lel
meg a szám sze rû sí tett ada tok nak, a Vizs ga köz pont is mé -
tel ten fel szó lít ja a ké re lem be nyúj tó ját a könyv ja ví tá sá ra.
Amennyi ben az is mé telt fel szó lí tást köve tõen az is mé tel -
ten ja ví tott és ha tár idõ re be nyúj tott könyv to vább ra sem
fe lel meg a szám sze rû sí tett ada tok nak, vagy a ki adó az is -
mé tel ten ja ví tott köny vet nem nyújt ja be ha tár idõ re, a
Vizs ga köz pont a ké rel met el uta sít ja.

(4) Az ál ta lá nos is ko la be ve ze tõ pe da gó gi ai sza ka szá -
ban al kal maz ni kí vánt ol va só köny vek tan könyv vé nyil vá -
ní tá si el já rá sá ban e ren de let 3. szá mú mel lék le te A) Bí rá la -
ti szem pon tok a köny vek hez ré szé nek II. Pe da gó gi ai pont -
ja szem pont jai he lyett az 1. év fo lya mon al kal ma zott ol va -
só köny vek (ábé cés köny vek) ese té ben a IV. Ol va só könyv
szem pon tok szem pont ja it kell al kal maz ni.

(5) Az ér vé nyes tan könyv vé nyil vá ní tá si ha tá ro zat tal
ren del ke zõ tan könyv, il let ve az el já rás ra be nyúj tott könyv
3.  § (1) be kez dés sze rin ti el té rõ vál to za ta i nak tan könyv vé
nyil vá ní tá si el já rá sá ban az a)–c) pont sze rin ti szak ér tõk
kö zül azt kell ki ren del ni, ame lyik az el té ré sek ér té ke lé sé -
ben ille té kes.

(6) A szak ér tõi bí rá lat so rán a 3. szá mú mel lék let A) Bí -
rá la ti szem pon tok a köny vek hez rész II. Pe da gó gi ai pont ja
szem pont jai kö zül a vizs gá la ti szem pon tok szám sze rû sí -
tett ada ta i ra vo nat ko zó elõ írások el len õr zé sé nek csak
azok ra a szö veg ré szek re kell ki ter jed nie, ame lye ket a ta nár 
és a ta nu ló meg ta nu lan dó is me ret anyag ként ér tel mez het a
könyv ben. Nem kell az el len õr zés so rán figye lembe ven ni
a tan könyv ben sze rep lõ szö ve ges for rá so kat, ki egé szí tõ
ol vas má nyo kat, s más egyéb szö veg ré sze ket, ame lye ket a
tan könyv jól ért he tõ mó don el kü lö nít a meg ta nu lan dó is -
me ret anya got be mu ta tó szö veg ré szek tõl.

(7) A szak ér tõi bí rá lat so rán a 3. szá mú mel lék let A) Bí -
rá la ti szem pon tok a köny vek hez rész II. Pe da gó gi ai pont ja
szem pont jai kö zül a szám sze rû sí tett ada tok ra vo nat ko zó
elõ írások és azok el len õr zé sé nek kö te le zett sé ge nem vo -
nat ko zik a ma gyar nyel ven jó vá ha gyott tan köny vek nem -
ze ti sé gi nyel vû vagy két ta ní tá si nyel vû ok ta tást szol gá ló
for dí tá sa i ra, a ma te ma ti ka tan köny vek re, az ál ta lá nos is -
ko la be ve ze tõ pe da gó gi ai sza ka szá ban al kal maz ni kí vánt
ol va só köny vek re, a szö veg gyûj te mé nyek re, for rás gyûj te -
mé nyek re, mun ka fü ze tek re, fel adat gyûj te mé nyek re, at la -
szok ra s az olyan egyéb köny vek re, ame lyek el sõ sor ban az 

is me ret anyag il luszt rá lá sá ra, il let ve a ta nul tak gya kor lá sá -
ra és el len õr zé sé re szol gál nak.

(8) Amennyi ben a pe da gó gi ai-di dak ti kai szak ér tõ bi -
zony ta lan az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye, a ne mek
egyen lõ sé gét sér tõ vagy a nem ze ti, et ni kai ki sebb ség re,
val lá si kö zös ség re néz ve sér tõ, gyû lö let kel tõ, il let ve az
esély egyen lõt len sé get erõ sí tõ szte re o tí pia, ki je len tés,
ábra, fotó, gra fi ka meg íté lé sé ben, szak irá nyú vég zett ség -
gel ren del ke zõ szak ér tõt kell ki ren del ni.

(9) A tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban szak ér tõ ként
az mû köd het köz re, aki el vé gez te az Or szá gos Köz ne ve lé -
si Ta nács ál tal elõ írt akk re di tált pe da gó gus-to vább kép zé si
tan fo lya mot, és

a) akit az Or szá gos szak ér tõi és Or szá gos vizs gáz ta tá si
név jegy zék rõl és a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló jog sza -
bály ban rög zí tett szak te rü let szak ér tõ je ként tar ta nak nyil -
ván, vagy

b) aki az adott szak te rü le ten tu do má nyos fo ko zat tal
ren del ke zik.

(10) Ha az or szá gos szak ér tõi név jegy zék ben nincs
olyan szak ér tõ, akit ki le het ne ren del ni a szak ér tõi vé le -
mény el ké szí té sé re, vagy a név jegy zék ben sze rep lõ szak -
ér tõ az el já rás ban nem mû köd het köz re, il let ve a köz re mû -
kö dést nem vál lal ja, a szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé re az
Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács ál tal ja va solt szak ér tõt kell
ki ren del ni. Nem ze ti, et ni kai, ki sebb sé gi is ko lai ne ve lés és
ok ta tás hoz ké szí tett tan könyv ese tén az or szá gos ki sebb sé -
gi ön kor mány zat, il let ve az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott -
ság ál tal ja va solt, to váb bá hit- és val lás ok ta tás tan tárgy hoz 
ké szí tett tan könyv ese tén az ille té kes egy há zi jogi sze mély 
ál tal ja va solt szak ér tõ is ki ren del he tõ.

(11) Nem le het szak ér tõ az, aki a könyv tan könyv vé
nyil vá ní tá sá ban ér de kelt (kü lö nö sen szer zõ, szer kesz tõ,
ki adó, for gal ma zó, az ille té kes Szak mai tes tü let, il let ve a
dön tés ho zó szerv tag ja) vagy el len ér de kelt, to váb bá ezen
sze mé lyek nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont -
ja]. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban el len ér de kelt az, aki az
el já rást meg in dí tó ké re lem be nyúj tá sá nak évét meg elõ zõ
öt éven be lül azo nos vagy ha son ló tar tal mú könyv nek volt
szer zõ je, szer kesz tõ je, ki adó ja vagy for gal ma zó ja. A szak -
ér tõ ki ren de lé se elõtt be kell sze rez ni az érin tett szak ér tõ
írá sos nyi lat ko za tát ar ról, hogy vele szem ben nem áll fenn
össze fér he tet len sé gi ok.

(12) Az ille té kes Szak mai tes tü let, az el já rás ban köz re -
mû kö dõ más szer ve zet, il let ve a dön tés ho zó szerv tag ja -
ként nem jár hat el az, aki a könyv el ké szí té sé ben – kü lö nö -
sen írá sá ban, szer kesz té sé ben, szak mai vagy nyel vi lek to -
rá lá sá ban és for dí tá sá ban – részt vett, il let ve a könyv ki -
adó já val köz vet le nül vagy gaz da sá gi tár sa sá gon ke resz tül
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban, il let ve meg bí zá si
jog vi szony ban áll.

(13) A (2) és (8) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott szak ér -
tõ ket szak ér tõi vé le mé nyük meg fe le lõ el ké szí té sé ért a ren -
de let 9. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott dí ja zás il le ti
meg.”
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7.  §

A Ren de let 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„10.  § (1) Ha a be ér ke zett szak ér tõi vé le mé nyek ben fog -
lal tak egy be hang zó ak, a Vizs ga köz pont a tan könyv vé
nyil vá ní tás ról a lek to ri és a szak ér tõi vé le mé nye ket mér le -
gel ve dönt. A (2) be kez dés ben fog lal tak ese tén figye lembe 
ve szi az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság ja vas la tát is.

(2) Ha a tan könyv a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi ok ta -
tás cél ja i ra ké szült, a Vizs ga köz pont a ké rel met, an nak
mel lék le te it és a szak ér tõi vé le mé nye ket – ja vas lat té tel
cél já ból – meg kül di az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság nak, 
amely a 11.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el.”

8.  §

A Ren de let 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11.  § (1) A Vizs ga köz pont köz re mû kö dik az Or szá gos
Köz ne ve lé si Ta nács és az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság
szak mai dön té se i nek elõ ké szí té sé ben.

(2) Ha a szak ér tõi vé le mé nyek nem egy be hang zó ak, a
Vizs ga köz pont az ügy ira ta it – az utol só szak ér tõi vé le -
mény be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül – to -
váb bi vé le mé nye zés cél já ból meg kül di

a) az Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács nak, ha a köny vet
köz is me re ti tan tárgy ok ta tá sá hoz nyúj tot ták be,

b) a Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz köz Ta nács nak,
ha a szak kép zés te kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter lát ja el a 
szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter fel ada ta it (a továb biak -
ban: az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí -
té sek),
[a továb biak ban az a)–b) pont alat ti ak és az Or szá gos
 Kisebbségi Bi zott ság együtt: Szak mai tes tü let].

(3) A Szak mai tes tü let a meg kül dött ira tok meg ér ke zé -
sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül a be ér ke zett ira tok
alap ján el ké szí ti vé le mé nyét, és meg kül di a Vizs ga köz -
pont nak. A vé le mény ja vas la tot fo gal maz meg a Vizs ga -
köz pont ré szé re, hogy

a) a köny vet nyil vá nít sa tan könyv vé,
b) a köny vet meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se után

nyil vá nít sa tan könyv vé,
c) a könyv tan könyv vé nyil vá ní tá sát uta sít sa el.
(4) A (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a 

Vizs ga köz pont – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott öt na pon be -
lül, meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel – meg kül di a Szak mai
tes tü let ja vas la tát a ké re lem be nyúj tó já nak. Amennyi ben a
ké rel me zõ – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
meg kül dött vá la szá ban – vál lal ja a meg ha tá ro zott fel té te -
lek tel je sí té sét, a Vizs ga köz pont az el já rást fel füg gesz ti.
Ha a ké re lem be nyúj tó ja a kért fel té te le ket ha tár idõ re tel je -
sí ti, a Vizs ga köz pont a köny vet tan könyv vé nyil vá nít ja,
el len ke zõ eset ben a ké rel met el uta sít ja.

(5) A (4) be kez dés alap ján ja ví tott köny vet a ké rel me zõ
a Vizs ga köz pont nak nyújt ja be. A be nyúj tást köve tõen a
Vizs ga köz pont – öt mun ka na pon be lül – szük ség ese tén
szak ér tõt ren del ki, aki tíz na pon be lül tá jé koz tat ja a Vizs -
ga köz pon tot a fel té te lek tel je sí té sé rõl.

(6) Amennyi ben a ké rel me zõ a Szak mai tes tü let ja vas la -
tát vi tat ja, vé le mé nyét – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott nyolc
mun ka na pon be lül – meg kül di a Vizs ga köz pont nak, amely 
er rõl tá jé koz tat ja a Szak mai tes tü le tet, egy út tal az el já rást
a Szak mai tes tü let vég sõ ja vas la tá nak kéz hez vé te lé ig fel -
füg gesz ti. A Szak mai tes tü let ál lást fog lal a ké rel me zõ vé -
le mé nyé rõl, amely rõl a Vizs ga köz pont tá jé koz tat ja a ké re -
lem be nyúj tó ját. Amennyi ben a ké rel me zõ a Szak mai tes -
tü let ál lás fog la lá sá val – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott nyolc
mun ka na pon be lül meg kül dött vá la szá ban – egyet ért,
a továb biak ban a (3) be kez dés ben fog lalt el já rást kell al -
kal maz ni. Amennyi ben a ké rel me zõ nem ért egyet a Szak -
mai tes tü let ál lás fog la lá sá val, a Szak mai tes tü let a könyv
tan könyv vé nyil vá ní tá sá nak el uta sí tá sát ja va sol ja a Vizs -
ga köz pont nak.”

9.  §

A Ren de let 12.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bí rá la ti szak ér tõt a Vizs ga köz pont ren de li ki. A
bí rá la ti szak ér tõ ki ren de lé sé re a 9.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

10.  §

(1) A Ren de let 14.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet -
ke zõ cím lép:

„A tankönyvvé nyilvánítás megszûnése,
megszüntetése”

(2) A Ren de let 14.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Meg szû nik a könyv tan könyv vé nyil vá ní tá sa, ha]
„d) a tan köny vet tar tal má ban vagy ki vi te lé ben meg vál -

toz tat ták – ide ért ve a té mák sor rend jé nek vagy az ol da lak
szá mo zá sá nak meg vál toz ta tá sát is –, és azt kü lön el já rás
le foly ta tá sa nél kül, mint az ere de ti leg tan könyv vé nyil vá -
ní tott tan köny vet, tan könyv ként for gal maz zák, a tan -
könyv vé nyil vá ní tás meg szû né sét ki mon dó ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé nek nap ján,”

11.  §

A Ren de let 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § (1) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té sét a
Vizs ga köz pont tól kér he ti az, aki nek a ké rel mé re a köny vet 
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tan könyv vé nyil vá ní tot ták, vagy az, aki a tan könyv fel -
hasz ná lá si jo ga i val ren del ke zik. A Vizs ga köz pont a ké rel -
met tu do má sul ve szi, és a tan könyv vé nyil vá ní tást meg -
szün te ti. Eb ben, va la mint a (8) be kez dés ben sza bá lyo zott
eset ben a ké rel me zõ nek nem kell igaz ga tá si szol gál ta tá si
dí jat fi zet ni.

(2) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té sét kér he ti az, 
aki va ló szí nû sí ti, hogy a tan könyv nem fe lel meg az e ren -
de let 8.  §-ában fog lal tak nak. A ké re lem hez – ki vé ve, ha a
ké re lem elõ ter jesz tése, il let ve a bí rá la ti díj be fi ze té se
elekt ro ni kus úton tör té nik – mel lé kel ni kell az e ren de let
2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál -
ta tá si díj meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met a Vizs -
ga köz pont elõ ze tes vé le mé nye zés re meg kül di a Szak mai
tes tü let nek. A Szak mai tes tü let fog lal ál lást ab ban a kér -
dés ben, hogy in do kolt-e a tan könyv vé nyil vá ní tás meg -
szün te té se.

(4) Ha a Szak mai tes tü let meg íté lé se sze rint a ké re lem -
ben le ír tak nem meg ala po zot tak, ja vas la tát – a ké re lem
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – meg kül di a
Vizs ga köz pont nak.

(5) Ha a Szak mai tes tü let a ké re lem ben le ír ta kat meg -
ala po zott nak tart ja, a Vizs ga köz pont tól kéri

a) szak ér tõi vé le mény be szer zé sét a ren de let 9.  §-ának
(2)–(9) be kez dé se vagy a ren de let 12.  §-ának (4) be kez dé -
se sze rint, vagy

b) a tan könyv be vá lá sá nak vizs gá la tát a ren de let
17.  §-a sze rint, vagy

c) mind a két el já rás le foly ta tá sát.
(6) A Vizs ga köz pont az (5) be kez dés ben fog lalt el já rá -

sok meg in dí tá sá val egy ide jû leg a tan könyv vé nyil vá ní tás
meg szün te té si el já rást fel füg gesz ti.

(7) A Szak mai tes tü let ja vas la tát az (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott el já rás(ok) alap ján te szi meg a Vizs ga köz -
pont nak.

(8) A Szak mai tes tü let sa ját ha tás kör ben is kez de mé -
nyez he ti a tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té si el já rás
meg in dí tá sát, a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ja vas lat té -
te li jog egy ide jû gya kor lá sá val. A nem ze ti és et ni kai
 kisebbségi ok ta tás hoz ké szí tett tan könyv ese té ben az érin -
tett or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat is kez de mé nyez he -
ti a tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té si el já rás meg in dí -
tá sát.

(9) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té si el já rá sá ban 
a ren de let 10–12.  §-ában fog lal ta kat az zal az el té rés sel
kell al kal maz ni, hogy a Vizs ga köz pont a dön té sét az
(5) be kez dés alap ján el ké szí tett szak ér tõi vé le mény, il let -
ve a Szak mai tes tü let ja vas la tá nak figye lembe véte lével
hoz za meg.

(10) A Vizs ga köz pont a tan könyv vé nyil vá ní tást – be je -
len tés, il let ve a tu do má sá ra ju tott in for má ci ók alap ján – hi -
va tal ból in dí tott el já rás so rán is meg szün tet he ti.”

12.  §

(1) A ren de let 16.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tan könyv vé nyil vá ní tás meg hosszab bí tá sá val
kap cso la tos el já rás ban a ren de let 8–12.  §-ai ban fog lal ta kat 
az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a Szak mai tes tü let 
tesz ja vas la tot arra, szük ség van-e szak ér tõi vé le mény be -
ké ré sé re, il let ve a gya kor la ti be vá lás vizs gá la tá ra.
Amennyi ben a gya kor la ti be vá lás vizs gá la tá ra szük ség
van, a Szak mai tes tü let ja vas la tá val egy ide jû leg meg ha tá -
roz za a vizs gá lat tar tal má nak szem pont ja it is. Amennyi -
ben a Szak mai tes tü let szak ér tõi vé le mény be ké ré sét nem
tart ja szük sé ges nek, úgy egy út tal a tan könyv tan könyv vé
nyil vá ní tá sá nak meg hosszab bí tá sát ja va sol ja. A nem ze ti -
sé gi nyelv és iro da lom, nép is me ret, va la mint az ön ál ló fej -
lesz té sû ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vek tan -
könyv vé nyil vá ní tá si meg hosszab bí tá sa so rán az elsõ
meg hosszab bí tá si el já rás ban – az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi -
zott ság ál tal a ki adó nak adott elõ ze tes egyet ér tés ese tén –
szak ér tõi vé le ményt nem kell be kér ni és a ki adó nak az el -
já rá si dí jat sem kell meg fi zet nie.”

(2) A Ren de let 16.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, a ki sebb sé gi nép -
is me ret, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti mun ka -
tan köny vek ese té ben a tan könyv vé nyil vá ní tás meg -
hosszab bí tá sá ra nincs mód, a tan könyv vé nyil vá ní tás meg -
szûn tét köve tõen a mun ka tan köny ve ket át kell ala kí ta ni
tan könyv vé és mun ka fü zet té.”

13.  §

A ren de let 17.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Vizs ga köz pont szer ve zi meg a tan könyv gya kor -
la ti be vá lá sá nak vizs gá la tát.”

14.  §

A Ren de let 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A tan könyv tan könyv jegy zék re tör té nõ fel vé -
te lét a ki adó min den év ja nu ár 31-éig, áp ri lis 30-áig, jú li us
31-éig, il let ve ok tó ber 31-éig kér he ti a Vizs ga köz pont tól
pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban.

(2) Az ok ta tá si mi nisz ter az Ok ta tá si Mi nisz té ri um hi va -
ta los lap já ban min den év szep tem ber 30-áig köz zé te szi a
kö vet ke zõ tan évi tan könyv jegy zék ér vé nyes sé gi ide jé re
vo nat ko zó ár kor lá tot.

(3) A ké re lem tar tal maz za:
a) a tan könyv jegy zék re fel ke rü lõ ada to kat,
b) a tan könyv jegy zék re fel ke rü lõ ada tok köz zé té te lé -

hez való hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot,

2006/33. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2869



c) szak kép zé si tan köny vek ese té ben a ki adó nyi lat ko -
za tát a tan könyv for gal maz ni ter ve zett pél dány szá má ról,
il let ve az ez alap ján meg ha tá ro zott árat alá tá masz tó ada -
tok ról (az elõ zõ tan év ben el adott pél dány szám; más, a pél -
dány szá mot be fo lyá so ló vál to zás),

d) a ki adó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tan köny vet a ki -
adó a Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé -
ge ré szé re – meg ke re sés re – elekt ro ni kus for má ban át ad ja
a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei sze -
rint, to váb bá

e) a ki adó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tan könyv tar tal -
maz-e át vett szer zõi mû vet vagy szom szé dos jogi tel je sít -
ményt, és amennyi ben tar tal maz, úgy ar ról is, hogy a tan -
könyv vé nyil vá ní tás idõ tar ta má ra a ki adó ren del ke zik az
át vett szer zõi mû vagy szom szé dos jogi tel je sít mény fel -
hasz ná lá si jo ga i val,

f) azt a tényt, hogy a tan könyv a Nem ze ti Fej lesz té si
Terv ke re té ben ki fej lesz tett ok ta tá si anya gok fel hasz ná lá -
sá val ké szült.

(4) A ké re lem hez – elekt ro ni kus for má ban – kap csol ha -
tó a tan könyv rö vid – leg fel jebb fél ív ter je del mû – is mer -
te tõ je, és a tan könyv leg fel jebb ti zen öt ol da lá nak di gi ta li -
zált vál to za ta (a továb biak ban: be mu ta tó rész).

(5) A tan köny vek rõl az ok ta tá si mi nisz ter éven te jegy -
zé ket ké szít (a továbbiak ban: tan könyv jegy zék), ame lyet
min den év de cem ber 31-éig – a vál to zá so kat és ki egé szí té -
se ket ne gyed éven te – köz zé kell ten ni az Ok ta tá si Mi nisz -
té ri um hi va ta los lap já ban. A tan könyv jegy zék az e ren de -
let 4. szá mú mel lék le te alap ján a ké re lem ben fel tün te tett
ada to kat tar tal maz za.

(6) A kö vet ke zõ tan évi tan könyv jegy zék be azo kat a
tan köny ve ket kell fel ven ni, ame lyek nek a tan könyv vé
nyil vá ní tá sá ról az adott év szep tem ber 30-áig jog erõs dön -
tés szü le tett, leg alább a kö vet ke zõ nap tá ri év jú ni us 30-áig
ér vé nyes tan könyv vé nyil vá ní tá si ha tá ro zat tal ren del kez -
nek – a ren de let 24.  § (3)–(5) be kez dé se i ben meg ha tá ro -
zott ese tek ki vé te lé vel – és meg fe lel nek a tan könyv pi ac
rend jé rõl  szóló tör vény 4.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.

(7) A Vizs ga köz pont a tan köny vek rõl elekt ro ni kus for -
má ban nyil ván tar tást ké szít, és gon dos ko dik ar ról, hogy
azt az in ter ne ten el le hes sen érni. A nyil ván tar tás nap ra ké -
szen tar tal maz za a jó vá ha gyott tan köny vek nek az 1. szá mú 
mel lék let ben meg ha tá ro zott ada ta it, to váb bá a tan könyv vé 
nyil vá ní tás kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját, va la mint a ha tá -
ro zat szá mát. A Vizs ga köz pont a tan könyv jegy zék vál toz -
ta tá sá ra és ki egé szí té sé re te en dõ ja vas la ta it – a nyil ván tar -
tás ré sze ként – nap ra kész ál la pot ban tart ja. A nyil ván tar -
tást az Edu ca tio Kht. Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro dá ja
(a továbbiak ban: In for má ci ós Iro da) az in ter ne ten min den -
ki szá má ra el ér he tõ mó don hoz zá fér he tõ vé te szi. A nyil -
ván tar tás és az ar ról ké szült adat hor do zó az 1. szá mú mel -
lék let ben fog lalt ada to kat le kér dez he tõ és elekt ro ni ku san
cso por to sít ha tó for má ban tar tal maz za.

(8) Az elekt ro ni kus for má ban köz zé tett nyil ván tar tás ból 
biz to sí ta ni kell a be mu ta tó rész elekt ro ni kus úton tör té nõ

el ér he tõ sé gét, to váb bá – ha a ki adó igény li – a tan könyv
elekt ro ni kus for má ban tör té nõ meg ren de lé sét.

(9) A tan könyv tan könyv jegy zék be tör té nõ fel vé te le
elsõ al ka lom mal in gye nes. A tan könyv jegy zék re tör té nõ
to váb bi fel vé te lért a 2. szá mú mel lék let sze rint igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni. Az igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj ma gá ban fog lal ja az elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ
nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel költ sé ge it is, be le ért ve
a be mu ta tó rész és az elekt ro ni kus meg ren de lés el ér he tõ -
sé gét.

(10) Az adott tan évi tan könyv jegy zék re fel vett tan -
könyv ára nem vál toz tat ha tó meg.”

15.  §

A Ren de let 19.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ mon dat lép:

„(2) A di gi tá lis tan anyag jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem hez
a 2.  § (5) be kez dé sé nek a) és c)–e) pont ja i ban, va la mint a
6.  §-ban meg ha tá ro zot ta kat, to váb bá”

16.  §

A Ren de let 20.  § (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) Az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké -
pe sí té sek ese tén a Vizs ga köz pont fel ada tai kö zül a szak ér -
tõk fel ké ré sét, a nem egy be hang zó szak ér tõi vé le mé nyek -
nek a Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz köz Ta nács hoz
való to váb bí tá sát, va la mint a Szak kép zé si Tan könyv és
Tan esz köz Ta nács tit kár sá gi fel ada ta it a Nem ze ti Szak -
kép zé si In té zet lát ja el. A Nem ze ti Szak kép zé si In té zet az
el já rás so rán a kéz hez vett ira to kat, szak ér tõi vé le mé nye -
ket – szak ér tõi vé le mény ese tén az utol só szak ér tõi vé le -
mény be ér kez tét kö ve tõ – öt na pon be lül to váb bít ja a Vizs -
ga köz pont nak, il let ve a Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz -
köz Ta nács nak.

(6) A nem az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek ese tén a Vizs ga köz pont fel ada ta it az ille -
té kes mi nisz té ri um vagy – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog kö -
rö ket érin tõ fel ada tok ki vé te lé vel – az ál ta la e fel adat tal
meg bí zott szer ve zet lát ja el.”

17.  §

(1) A Ren de let 22.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az is ko la az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel mé -
rés alap ján meg ál la pít ja, hogy hány ta nu ló nak kell biz to -
sí ta nia a nor ma tív ked vez ményt, il let ve hány ta nu ló igé -
nyel és mi lyen tan könyv tá mo ga tást a nor ma tív ked vez mé -
nyen túl. A nor ma tív ked vez mény, va la mint a nor ma tív
ked vez mény kö ré be nem tar to zó to váb bi ked vez mény irán ti 
igényt az e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
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igény lõ la pon kell be nyúj ta ni. Az igény lõ lap be nyúj tá sá val
egy ide jû leg be kell mu tat ni a nor ma tív ked vez mény re való
jo go sult sá got iga zo ló ira tot. A be mu ta tás té nyét az is ko la
rá ve ze ti az igény lõ lap ra. A nor ma tív ked vez mény re való
jo go sult ság iga zo lá sá hoz a kö vet ke zõ ok ira tok be mu ta tá sa 
szük sé ges:]

„d) rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ese tén az
er rõl  szóló ha tá ro zat”

(2) A Ren de let 22.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) A vak és gyen gén lá tó ta nu lók kal fog lal ko zó is ko -
la igaz ga tó ja az is ko lai tan könyv el lá tást vagy an nak egy
ré szét a Szö vet ség – ál ta lá nos is ko lai ok ta tás ban ré sze sü lõ
ta nu lók ese tén a Va kok Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód -
szer ta ni In téz mé nye – köz re mû kö dé sé vel (a továb biak ban
együtt: köz re mû kö dõk) is meg szer vez he ti. Ha az is ko la a
köz re mû kö dõ ket kéri az is ko lai tan könyv el lá tás meg szer -
ve zé sé hez, a tan könyv ren de lést a köz re mû kö dõk nek kell
meg kül de ni. A köz re mû kö dõk höz be ér ke zõ tan könyv ren -
de lé sek össze sí té se alap ján a Szö vet ség meg ke re si az érin -
tett ki adót, kér ve, hogy a kí vánt tan köny vet elekt ro ni kus
úton bo csás sa a ren del ke zé sé re. A meg ke re sés ben pon to -
san meg kell ha tá roz ni, hogy a kért tan köny vet me lyik is -
ko lá ba, hány pél dány ban kí ván ják meg kül de ni. A ki adó a
meg ke re sést tíz na pon be lül in gye ne sen kö te les tel je sí te ni. 
Ha a ki adó a meg ke re sés nek nem, vagy kés ve tesz ele get, a 
tan köny vet tö röl ni kell a tan könyv jegy zék bõl. A köz re mû -
kö dõk az elekt ro ni kus úton meg kül dött tan köny ve ket a
vak és gyen gén lá tó ta nu lók ré szé re al kal maz ha tó for má ra
át dol goz zák, és meg kül dik az is ko lák nak. Az elõ ál lí tott
tan köny ve ket sor szám mal kell el lát ni. A köz re mû kö dõk az 
elõ ál lí tott és az is ko lák nak meg kül dött tan köny vek rõl
nyil ván tar tást kö te le sek ve zet ni. A nyil ván tar tást oly mó -
don kell el ké szí te ni, hogy ab ból meg le hes sen ál la pí ta ni,
me lyik is ko lá nak hány da rab és mi lyen sor szá mú köny vet
küld tek meg. A köz re mû kö dõk az ál ta luk meg kül dött
 tankönyvekért ki zá ró lag az elõ ál lí tás sal össze füg gõ költ -
sé ge ik – ál ta lá nos for gal mi adó val meg nö velt – össze gé -
nek a meg té rí té sé re tart hat nak igényt az is ko lá tól. A tan -
könyv ki adó ja jo go sult el len õriz ni, hogy a köz re mû kö dõk
ré szé re meg kül dött tan köny vet ki zá ró la go san a vak és
gyen gén lá tó ta nu lók is ko lai tan könyv el lá tá sá ra – be le ért -
ve az is ko lai könyv tá ri el lá tást is – hasz nál ták-e fel.”

18.  §

(1) A Ren de let 24.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a be kez dés a
kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[24.  § (1) A tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény
3.  §-ának (2)–(7) be kez dé sé ben sza bá lyo zott nyil vá nos pá -
lyá za ti el já rás ke re té ben be nyúj tott könyv el bí rá lá sá ra az
e ren de let ben fog lal ta kat a kö vet ke zõ el té rés sel kell al kal -
maz ni:]

„d) az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj – az el fo ga dott pá lyá -
zat, va la mint a pá lyá za ton nyer tes tan könyv tan könyv vé
nyil vá ní tá sá nak meg hosszab bí tá sa ese tén – a pá lyá zat ki -
író ját ter he li,

e) a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás so rán figye lembe
ve en dõk azok a szak ér tõi vé le mé nyek, ame lyek a pá lyá za ti 
el já rás so rán ké szül tek, és meg fe lel nek az e ren de let
8–9.  §-ában fog lal tak nak, va la mint 3. szá mú mel lék le té -
ben meg adott szem pon tok nak.”

(2) A Ren de let 24.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi is ko lai ne ve lés ben
és ok ta tás ban – az e ren de let ren del ke zé sei alap ján le foly -
ta tott el já rás ban tan könyv vé nyil vá ní tott köny vek hez ha -
son ló an – tan könyv ként al kal ma zan dók azok a köny vek,
ame lyek 2001-ben sze re pel tek a se géd köny vek jegy zé ké -
ben, fel té ve, hogy az adott tan tárgy hoz 2001. au gusz tus
1-jét köve tõen nem hagy tak jóvá tan köny vet. Eze ket a
köny ve ket – ké re lem re – az adott tan évi tan könyv jegy zék -
be is fel kell ven ni, amennyi ben meg fe lel nek a tan könyv -
pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII. tör vény 4.  §-ában,
va la mint a ren de let 18.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.”

(3) A Ren de let 24.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szak kép zés ben – az e ren de let ren del ke zé sei
alap ján le foly ta tott el já rás ban tan könyv vé nyil vá ní tott
köny vek hez ha son ló an – tan könyv ként al kal ma zan dók
azok a köny vek, ame lyek sze re pel tek a 2003/2004. vagy a
2004/2005. évi tan könyv jegy zék ben, fel té ve, hogy 2003.
ja nu ár 1-jét köve tõen az a köz pon ti prog ram, amely hez a
tan könyv aján lott volt, nem vál to zott, il let ve idõ köz ben
nem hagy tak jóvá az adott köz pon ti prog ram hoz tan köny -
vet. Eze ket a köny ve ket – ké re lem re – az adott tan évi tan -
könyv jegy zék be is fel kell ven ni, amennyi ben meg fe lel -
nek a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII.
tör vény 4.  §-ában, va la mint a ren de let 16.  § (3) és (5) be -
kez dé sé ben és 18.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek.”

(4) A Ren de let 24.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5)–(6) be kez dés szá -
mo zá sa (6)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(5) A sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sá ban, ne -
ve lé sé ben – az e ren de let ren del ke zé sei alap ján le foly ta tott 
el já rás ban tan könyv vé nyil vá ní tott köny vek hez ha son ló an 
– tan könyv ként al kal ma zan dók azok a köny vek, ame lyek
2004. ja nu ár 1-jén sze re pel tek a tan könyv jegy zé ken, fel té -
ve, hogy az adott tan tárgy adott év fo lya má ra 2005. ja nu ár
1-jét köve tõen nem hagy tak jóvá tan köny vet. Eze ket a
köny ve ket – ké re lem re – az adott tan évi tan könyv jegy zék -
be is fel kell ven ni, amennyi ben meg fe lel nek a tan könyv -
pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII. tör vény 4.  §-ában,
va la mint a ren de let 18.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.”
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19.  §

A Ren de let 25.  § (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj – a fel leb be -
zés díja ki vé te lé vel – köz is me re ti tan köny vek, va la mint az
ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
szak mai tan köny ve i vel kap cso lat ban a tan könyv jegy zék re 
ke rü lés, a hi ba ja ví tás be je len té se, a tan könyv vé nyil vá ní -
tás meg szün te té sé nek, va la mint a tan könyv fel hasz ná lá si
jo ga i nak át en ge dé se ese tén a Vizs ga köz pont be vé te le. Az
ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
szak mai tan köny vei ese tén a be fi ze tett igaz ga tá si szol gál -
ta tá si díj – a fel leb be zés, a tan könyv jegy zék re ke rü lés, a
hi ba ja ví tás be je len té se, a tan könyv vé nyil vá ní tás meg -
szün te té sé nek, va la mint a tan könyv fel hasz ná lá si jo gai át -
en ge dé sé nek ki vé te lé vel – a Nem ze ti Szak kép zé si In té zet
be vé te le.

(3) A köz is me re ti tan köny vek, va la mint az ok ta tá si mi -
nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek tan köny vei
ese tén a fel leb be zés díja az Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot il le ti.
A nem az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe -
sí té sek ese tén a tan könyv jegy zék re ke rü lés, a hi ba ja ví tás
be je len té se, a tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün te té sé nek
és a tan könyv fel hasz ná lá si jo gai át en ge dé sé nek, va la mint
a fel leb be zés dí ját a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz té ri um -
ba kell be fi zet ni.”

20.  §

A Ren de let 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„26.  § A Tan könyv és Tan esz köz Iro da fel ada ta it a
Vizs ga köz pont lát ja el.”

21.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 26/A.  §-sal egé szül ki:
„26/A.  § (1) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ke re té ben ki fej -

lesz tett ok ta tá si anya go kat a fej lesz tést vég zõ szer ve zet
hoz zá fér he tõ vé te szi olyan mó don, hogy azo kat az ok ta tás
so rán – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – bár ki in -
gye ne sen fel hasz nál has sa.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a fej lesz tést vég -
zõ szer ve zet ál tal hoz zá fér he tõ vé tett ok ta tá si anya gok fel -
hasz ná lá sá val ké szült köny vek tan könyv vé nyil vá ní tá sát
ki zá ró lag tan könyv ki adó kér he ti.

(3) A ki adó nak a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint ki fej lesz tett könyv tan könyv vé nyil vá ní tá si ké rel mé -
hez a kö vet ke zõ ket is csa tol nia kell:

a) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a könyv az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ta tá si anyag fel hasz ná -
lá sá val ké szült;

b) az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj be fi ze té sé rõl
 szóló iga zo lást;

c) nyi lat ko za tát ar ról, hogy a fej lesz tést vég zõ szer ve -
zet ál tal hoz zá fér he tõ vé tett ok ta tá si anya got a szer zõi jog -
ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény 29.  §-a sze rint át dol -
goz ta-e.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti át dol -
go zás tör tént, a ki adó nak a (3) be kez dés ben fog lal ta kon túl 
csa tol nia kell a szer zõ át dol go zás hoz adott hoz zá já ru lá sát.

(5) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben – az e ren -
de let ben fog lalt díj fi ze té si kö te le zett sé gen túl – a ki adó
kö te les az el já rás meg in dí tá sa kor a kö vet ke zõ fel hasz ná lá -
si dí jat a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott Köz ok ta tá si
Fej lesz té si Cél elõ irány zat ba az Ok ta tá si Mi nisz té ri um
10032000-01220328-31000006 pénz for gal mi jel zõ szá mú
bank szám lá já ra be fi zet ni. A fel hasz ná lá si díj össze ge:

a) Könyv (nyom ta tott vagy di gi tá li san rög zí tett) ese tén
nyom dai (A/5) íven ként 10 000 Ft;

b) Nem on li ne di gi tá lis tan anyag (CD-ROM, DVD
stb.) ese tén 50 MB-on ként 12 500 Ft;

c) Hang zó anyag és vi deó (CD, hang ka zet ta stb.) ese -
tén 30 per cen ként 12 500 Ft;

d) On li ne di gi tá lis tan anyag ese tén 250 000 Ft.
(6) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint in dult

tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás ban az e ren de let ben meg -
ha tá ro zott bí rá la ti szem pon tok fi gye lem be vé te lén túl me -
nõ en vizs gál ni kell azt is, hogy a könyv al kal mas-e a Nem -
ze ti Fej lesz té si Terv Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram 3.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás hoz szük sé ges 
kész sé gek és kom pe ten ci ák fej lesz té se el ne ve zé sû in téz -
ke dés ben ki fej lesz tett ok ta tá si prog ram cso mag meg va ló sí -
tá sá ra.

(7) A tan könyv jegy zé ken fel kell tün tet ni, hogy az e be -
kez dés alap ján kez de mé nye zett tan könyv vé nyil vá ní tá si
el já rás so rán tan könyv vé nyil vá ní tott könyv a Nem ze ti
Fej lesz té si Terv ke re té ben ki fej lesz tett ok ta tá si anya gok
fel hasz ná lá sá val ké szült.”

22.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 26/B.  §-sal egé szül ki:
„26/B.  § Az e ren de let ben fog lalt el já rás ra 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 ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.”

23.  §

Záró rendelkezések

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2006. már ci us 31-én lép ha tály ba az zal, hogy
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ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in dult ügyek ben és a
meg is mé telt el já rás ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 6.  §-ával mó do sí tott, a Ren de let 9.  §
(9) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben fog lalt fel té telt
2007. szep tem ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) A ki adó nak a tan könyv vé nyil vá ní tá si vagy a meg -
hosszab bí tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg – ameny-
nyi ben a ké re lem 2006. már ci us 31. és 2006. au gusz tus 31. 
kö zött ke rül be nyúj tás ra – nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az
el já rás le foly ta tá sát az e ren de let 1.  § (1)–(3) bekezdé -
seiben, va la mint 3. és 5.  §-ai ban, 6.  § (2)–(4) és (6)–(8) be -
kez dé se i ben, va la mint 1. és 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt
elõ írások al kal ma zá sá nak mel lõ zé sé vel, a ren de let 2006.
már ci us 15-én ha tá lyos elõ írásai sze rint kéri. Amennyi ben
az el já rást a Vizs ga köz pont az em lí tett el já rás szerint  foly -
tat ja le, a tan könyv vé nyil vá ní tás, va la mint a tan könyv vé
nyil vá ní tás meg hosszab bí tá sa an nak a tan év nek az utol só
nap já ig tart, ame lyik a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ má so dik nap tá ri év ben fe je zõ dik be. Ezt köve tõen a
tan könyv vé nyil vá ní tás meg hosszab bí tá sát a Ki adó nem
kér he ti, a tan köny vet új el já rás ban kell is mét tan könyv vé
nyil vá ní ta ni.

(4) A ki adó e § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott el já rás
ese tén a ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt igaz ga tá si 
szol gál ta tá si díj 40%-át kö te les meg fi zet ni.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
2. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„2. Hosszab bí tá si el já rás ese tén – A ren de let 16.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel”

(6) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
2. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„3. Fel leb be zé si el já rás ese tén

a) Ha tá ro zat el le ni fel leb be zés – ki vé ve a 
c) pont – ese tén 50 000 Ft

b) Fel füg gesz tés el le ni fel leb be zés ese tén 5 000 Ft

c) El já rás meg szün te té se el le ni fel leb be -
zés ese tén 5 000 Ft

d) Szak ér tõ ki ren de lé se el le ni fel leb be zés 
ese tén 5 000 Ft

e) Tan könyv jegy zék re tör té nõ fel vé te li
ké re lem el uta sí tá sa el le ni fel leb be zés
ese tén 4 000 Ft”

(7) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
2. szá mú mel lék le té nek 5. pont já ban a „Könyv” szö veg -
rész „Tan könyv” szö veg re vál to zik.

(8) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
2. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont 
lép:

„8. A tan könyv vé nyil vá ní tás meg szün-
te té se ese tén 25 000 Ft”

(9) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le -
te lép.

(10) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let 3. szá mú mel lék let „A) Bí rá la ti szem pon tok a köny vek -
hez II. Pe da gó gi ai”, il let ve „B) Bí rá la ti szem pon tok a di gi -
tá lis tan anyag hoz II. Pe da gó gi ai” he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le té nek II. pont ja lép, va la mint a Ren de let
3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
fog lalt „IV. Ol va só könyv szem pon tok az 1. év fo lya mon
al kal ma zott ol va só köny vek hez (ábé cés köny vek)” pont tal
egé szül ki.

(11) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék -
le te lép.

(12) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let 5. szá mú mel lék let „A ta nu ló:” rész he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

A ta nu ló:
neve: osz tá lya: lak cí me: azo no sí tó

szá ma:
di ák-
iga zol vány-
szá ma:

(13) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let 5. szá mú mel lék let I. Nor ma tív ked vez mény irán ti
igény f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„f) rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré -
szesül.”

(14) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let 5. szá mú mel lék le te 2. ol da lá nak Tá jé koz ta tó a ked vez -
mé nyes tan könyv el lá tás ról cím ne gye dik be kez dé sé nek
ha to dik gon do lat je lé ben a „rend sze res gyer mek vé del mi
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ” szö veg „rend sze res gyer mek vé -
del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ” szö veg re vál to zik.

(15) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
6. szá mú mel lék le té nek a) pont ja ha tá lyát vesz ti, ez zel egy -
ide jû leg a b)–u) pon tok fel so ro lás a)–t) pon tok ra vál to zik.

(16) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let 7. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:

[A tan könyv ben fel tün te ten dõ ada tok]
„n) a ke ret tan terv meg ne ve zé se”

(17) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let 8. szá mú mel lék le té nek n) pont ja ha tá lyát vesz ti, ez zel
egy ide jû leg az o) pont n) pont ra vál to zik.

(18) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de -
let e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti 9. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

(19) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ren de let 13.  § (2) be kez dé se, va la mint 16.  § (2) és
(4) be kez dé se.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let hez]

A tankönyvvé nyilvánítási eljárás megindításához szükséges adatok

A) Közismereti nyomtatott könyv

1. A ki adó vagy a szer zõ ada tai

Neve
Címe, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me
Az ügy in té zõ neve, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me

2. A könyv (imp ri ma tú ra) ada tai

Címe
Al cí me
Szer zõ je
Szer kesz tõ je, for dí tó ja
Elsõ ki adá sá nak éve
A je len le gi ki adás éve
A je len le gi ki adás he lye
Elõ zõ ki adó ja (kül föl di ki adó ja)
Ki adói (for gal ma zói) kód ja
Kap cso ló dó ki ad vá nyok

3. A könyv (imp ri ma tú ra) jel lem zõi

Meg je le né si for ma Bo rí tó szín nyo má sa
Vá gott mé ret (szé les ség × ma gas ság) Bel sõ ol da lak szín nyo má sa
Tar tós könyv-e Mel lék le tek szín nyo má sa (ha van)
Kö tés mód (imp ri ma tú rá nál a ter ve zett) Ol dal szám
Ter je de lem (A/5 ív) Az áb rák ará nya
Tö me ge gramm ban ki fe jez ve

4. Az ok ta tás tí pu sa, amely hez a köny vet (imp ri ma tú rát) ké szí tet ték

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sa
Nem ze ti sé gi, et ni kai ki sebb sé gi ok ta tás
Két ta ní tá si nyel vû is ko lai ok ta tás
Alap fo kú mû vé szet ok ta tás
NAT mû velt ség te rü let
Kap cso ló dó ke ret tan terv
Tan tárgy
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

5. A be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj össze ge

B) Szakképzési nyomtatott könyv

1. A ki adó vagy a szer zõ ada tai

Neve
Címe, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me
Az ügy in té zõ neve, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me
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2. A könyv (imp ri ma tú ra) ada tai

Címe
Al cí me
Szer zõ je
Szer kesz tõ je, for dí tó ja
Elsõ ki adá sá nak éve
A je len le gi ki adás éve
A je len le gi ki adás he lye
Elõ zõ ki adó ja (kül föl di ki adó ja)
Ki adói (for gal ma zói) kód ja
Kap cso ló dó ki ad vá nyok

3. A könyv (imp ri ma tú ra) jel lem zõi

Meg je le né si for ma Bo rí tó szín nyo má sa
Vá gott mé ret (szé les ség × ma gas ság) Bel sõ ol da lak szín nyo má sa
Tar tós könyv-e Mel lék le tek szín nyo má sa (ha van)
Kö tés mód (imp ri ma tú rá nál a ter ve zett) Ol dal szám
Ter je de lem (A/5 ív) Az áb rák ará nya
Tö me ge gramm ban ki fe jez ve

4. Az ok ta tás tí pu sa, amely hez a köny vet (imp ri ma tú rát) ké szí tet ték

I. Szak mai elõ ké szí tés

Kap cso ló dó ke ret tan terv, szá ma
Ke ret tan ter vi mo dul
Szak ma cso port
Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sa
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

II. Szak kép zés ese tén (ha a könyv több szak ké pe sí tés hez is al kal maz ha tó, ak kor szak ké pe sí té sen ként)

Szak ma cso port
Szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma
Szak ké pe sí tés OKJ meg ne ve zé se
Köz pon ti prog ram meg ne ve zé se, szá ma (ha van)
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

III. Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók szak kép zé se

A sé rü lés jel le ge (amely hez a tan könyv al kal ma zá sát ja va sol ják)
Szak ma cso port
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se, azo no sí tó szá ma
Köz pon ti prog ram meg ne ve zé se, szá ma (ha van)
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

5. A be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj össze ge
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C) Digitális tananyag, elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv

1. A fel hasz ná lá si jo gok jo go sult já nak ada tai

Neve
Címe, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me
Az ügy in té zõ neve, te le fon- és fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me

2. A di gi tá lis tan anyag vagy az elekt ro ni kus könyv, di gi tá li san rög zí tett könyv ada tai

Címe
Al cí me
Szer zõ je
Szer kesz tõ je, for dí tó ja
Elsõ ki adá sá nak éve
A je len le gi ki adás éve
A je len le gi ki adás he lye
A fel hasz ná lá si jo gok elõ zõ (kül föl di) jo go sult ja
Ki adói (for gal ma zói) kód ja
Kap cso ló dó ki ad vá nyok

3. A di gi tá lis tan anyag vagy az elekt ro ni kus könyv, di gi tá li san rög zí tett könyv jel lem zõi

A) On li ne tan anyag

A we bol dal neve és ver zió szá ma
Pon tos címe (URL)
Utol só fris sí té sé nek dá tu ma
Ar chi tek tú rá ja: Ön ál ló kli ens ol da li ter mék
Kli ens szer ver ar chi tek tú rá jú ter mék
Hard ver igé nye
Szoft ver igé nye
Spe ci á lis kö ve tel mé nyei (ha van nak)
Sáv szé les ség igé nye
Fel hasz ná lók szá ma
Szük sé ges-e a ta nár, kon zu lens je len lé te?

B) CD-n vagy DVD-n nem on li ne meg je len te tett tan anyag

A prog ram tan anyag neve és ver zió szá ma
Hard ver igé nye
Szoft ver igé nye
Spe ci á lis kö ve tel mé nyei (ha van nak)
Egy ide jû fel hasz ná lók szá ma
Szük sé ges-e a ta nár, kon zu lens je len lé te?

4. A di gi tá lis tan anyag vagy elekt ro ni kus könyv, di gi tá li san rög zí tett könyv tí pu sa, pél dá ul:

E-könyv
Di gi tá lis szó tár
Di gi tá lis le xi kon

5. Az ok ta tás tí pu sa, amely hez a di gi tá lis tan anya got vagy az elekt ro ni kus köny vet ké szí tet ték

I. Köz is me ret

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sa
Nem ze ti sé gi, et ni kai ki sebb sé gi ok ta tás
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NAT mû velt ség te rü let
Kap cso ló dó ke ret tan terv
Tan tárgy
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

II. Szak kép zés

a) Szak mai elõ ké szí tés
Kap cso ló dó ke ret tan terv szá ma
Ke ret tan ter vi mo dul
Szak ma cso port
Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sa
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

b) Szak kép zés ese tén (ha a könyv több szak ké pe sí tés hez is al kal maz ha tó, ak kor szak ké pe sí té sen ként)
Szak ma cso port
Szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma
Szak ké pe sí tés OKJ meg ne ve zé se
Köz pon ti prog ram meg ne ve zé se, szá ma (ha van)
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

c) Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók szak kép zé se
A sé rü lés jel le ge (amely hez a tan könyv al kal ma zá sát ja va sol ják)
Szak ma cso port
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se, azo no sí tó szá ma
Köz pon ti prog ram meg ne ve zé se, szá ma (ha van)
Aján lott is ko la tí pus
Év fo lyam (tól–ig)
Emelt szin tû kép zés
Emelt óra szá mú kép zés
Fel nõtt kép zés

6. A be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj össze ge

2. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let hez]

„A) Bí rá la ti szem pon tok a köny vek hez, il let ve B) Bí rá la ti szem pon tok a di gi tá lis tan anyag hoz

II. Pe da gó gi ai
1. Az is me re tek meg ér té se, ta nu lá sa
2. Az is me re tek al kal ma zá sát biz to sí tó mû ve le tek ta nu lá sa
3. Prob lé mák, prob lé ma hely ze tek elem zé se és meg ol dá suk al kal ma zá sa
4. A ta nu lás mód sze re i nek ta nu lá sa
5. Gon dol ko dá si el já rá sok ta nu lá sa
6. Szo ci á lis vi szo nyu lá sok, ma ga tar tás for mák ta nu lá sa
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7. Nem ze ti, et ni kai, val lá si ki sebb ség sze re pe
8. Nyelv he lyes ség és he lyes írás
9. A tan könyv na gyobb rend szer (so ro zat, tan könyv csa lád) ré szét ké pe zi-e, kap cso ló dó tan köny vek és tan anya gok

Vizs gá la ti szem pon tok

a* Vizs gál ni kell, hogy a tan könyv kel lõ en szem lél te ti és/vagy ma gya ráz za-e a tan anya got.

Eb ben az eset ben elõ írás, hogy va la mennyi tan tárgy ese té ben az 1–12. év fo lya mon át la go san leg alább egy
kép vagy ábra jus son a tan köny vi oldalakra.

b* Vizs gál ni kell, hogy a tan könyv nyel ve ze te meg fe lel-e a ta nu lók fej lett sé gi szint jé nek. Vizs gál ni kell, hogy a
meg ne ve zett év fo lya mok ese té ben a tény le ges tan köny vi is me ret anya got be mu ta tó szö ve gek ben (idé ze tek,
láb jegy ze tek, kép le tek nél kül) a 150 be tû hely nél (ka rak te rek szá ma szó kö zök kel) hosszabb mondatok %-os
aránya ne haladja meg:

1–2. év fo lya mo kon 5%-ot

3–4. év fo lya mo kon 10%-ot

5–6. év fo lya mo kon 20%-ot

7–8. év fo lya mo kon 25%-ot

9–10. szak is ko lai év fo lya mo kon 25%-ot

9–12. év fo lya mo kon 35%-ot

c* Vizs gál ni kell, hogy a tan könyv ben sze rep lõ szak sza vak, szak ki fe je zé sek mennyi sé ge és ne héz sé gi szint je
meg fe lel-e a ké re lem ben be mu ta tott ta nu lá si cé lok nak, és az al kal maz ni kí vánt év fo lya mo kon ta nu lók élet ko rá ból
kö vet ke zõ fej lett sé gi szint nek. A tan könyv nek tar tal maz nia kell a tan anyag ban tár gyalt új szak sza vak fel so ro lá sát,
az alap fo kú ok ta tás hoz hasz nált tan köny vek ese té ben rö vid ér tel me zé sét. Kö zép is ko lai tan könyv ese té ben *-gal
meg kell je löl ni az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló 40/2002. (V. 24.) OM ren de let ben foglalt
gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgák egyes tantárgyaihoz rendelt szakszavakat.

Elõ írás az ide gen nyel vi tan köny vek és a szak mai tan köny vek ki vé te lé vel, hogy a meg ne ve zett év fo lya mok
ese té ben az egy más tól el té rõ spe ci á lis szak sza vak (tu do má nyos szak sza vak, szak ki fe je zé sek, ame lyek a
min den na pi nyelv ben nem hasz ná la to sak) át la gos elõ for du lá si sûrûsége mondatonként ne haladja meg:

1–4. év fo lya mo kon a 0,3 ér té ket

5–8. év fo lya mo kon a 0,5 ér té ket

9–12. év fo lya mo kon a 0,8 ér té ket

Át la gos elõ for du lá si sû rû ség a vizs gált szö veg ben az elõ for du ló egy más tól el té rõ szak sza vak és az elõ for du ló
mon da tok számának hányadosa.

d* Vizs gál ni kell, hogy a tan könyv áb ra- és kép anya ga ad-e se gít sé get az elõ ze tes is me re tek ak ti vi zá lá sá hoz, az
in for má ci ók rend sze re zé sé hez, je len sé gek össze ha son lí tá sá hoz, fo lya ma tok, össze füg gé sek, prob lé mák
meg ér té sé hez, va la mint a ta nu lók ér ték re ne ve lé sé hez. Elõ írás, az ide gen nyel vi tan köny vek és a szak mai
tan köny vek ki vé te lé vel, hogy a képi ele mek (tér kép, gra fi kon, di ag ram, kép, ábra, egyéb vi zu á lis jel le gû
illusztráció) 25%-ához közvetlenül kérdések vagy feladatok kapcsolódjanak.

e* A tan könyv áb ra- és kép anya ga il luszt rál ja és/vagy új in for má ci ó val egé szí ti ki a szö ve get. A tan könyv áb ra-
és kép anya ga rend sze re zést, össze ha son lí tást, a fo lya ma tok és prob lé mák ma gya rá za tát, az össze füg gé sek
be mu ta tá sát, a gon dol ko dás ra kész te tést, az ér té kek re ne ve lést elõsegítõ képi elemek aránya érje el a 60%-ot.

f* Vizs gál ni kell, hogy a tan könyv kér dé sei és fel ada tai meg fe le lõ fel té te le ket biz to sí ta nak-e a ta nu lá si cé lok ban
meg ha tá ro zott pro jekt ala pú, prob lé ma meg ol dó, is me ret szer zõ és is me ret al kal ma zá si készségek és képességek
fejlesztésére.

Elõ írás, hogy a rög zí tést elõ se gí tõ fel ada to kon kí vül, az el mé lyí tést, al kal ma zást és a prob lé ma meg ol dást
elõ se gí tõ fel ada tok együt tes ará nya el kell, hogy érje az összes kérdés és feladat 60%-át.

Rög zí tést elõ se gí tõ fel ada tok: a ta nul tak fel idé zé se, a té nyek és fo gal mak rend sze re zé se, lé nyeg ki eme lés.

El mé lyí tést elõ se gí tõ fel ada tok: ana li zá lás, szin te ti zá lás, konk re ti zá lás, össze ha son lí tás, ál ta lá no sí tás,
rend sze re zés, kö vet kez te tés, ér té ke lés, össze füg gés- és sza bály ke re sés.

Al kal ma zást elõ se gí tõ fel ada tok: ön ál ló mun ka, fel adat meg ol dás.

Prob lé ma meg ol dást elõ se gí tõ fel ada tok: a prob lé ma de fi ni á lá sa, a re le váns in for má ci ók ki vá lasz tá sa, elõ ze tes 
tu dás sze lek tív fel idé zé se, a meg fe le lõ meg ol dás meg ta lá lá sa, a meg ol dá si mód vég re haj tá sa, a meg ol dás
el len õr zé se és ér té ke lés.
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IV. Ol va só könyv szem pon tok az 1. év fo lya mon al kal ma zott ol va só köny vek hez (ábé cés köny vek)

a) A ma gyar nyelv he lyes írá si és al ak ta ni sa já tos sá ga i nak meg fe lel

b) Az összes be tût a tan év egé szé re el oszt va ta nít ja, a kis és nagy be tû ket el kü lö nít ve

c) A be tû-hang meg fe le lés ta ní tá sá hoz olyan hí vó ké pe ket hasz nál, ame lyek össz hang ban van nak az élet ko ri sa já tos -
sá gok kal és a nyel vi szer ve zõ dés tör vény sze rû sé ge i vel

d) Fi gye lem be ve szi a gyer mek anya nyel vi fej lett sé gét (pél dá ul: nyel vi tu da tos ság)

e) Fi gye lem be ve szi a nyel vi szer ve zõ dés sa já tos sá ga it (pél dá ul: szó gya ko ri ság, szó hossz, el sa já tí tá si élet kor)

f) Az ol vas má nyok szó kin cse és a mon da tok szer ke ze ti komp le xi tá sa össz hang ban van az élet kor ral

g) Az ol vas má nyok hossza össz hang ban van az ol va sás tech ni ka szint jé vel

h) Az ol vas má nyok szö veg tí pu sai (mese, vers, is me ret tar ta lom stb.) össz hang ban van nak az élet kor ral, a szö veg tí pu -
sok elõ for du lá si ará nya ki egyen lí tett

i) A be tû ta ní tás han goz ta tá son ala pul, han gos ol vas ta tás ra ösz tön zi a ta ní tót. A he lyes nyel vi ki ej tés ér de ké ben be -
széd gya kor la tok kal egé szül ki min den egyes betû ta ní tá sa

j) Han goz ta tás ra épít, a be tûk bõl ki in dul va ta nít ja a szó ta go kat és a sza va kat

k) Kel lõ idõt szán a gya kor lás ra és az is mét lés re

l) A be tû ta ní tás sor rend je figye lembe ve szi az ala ki és hang zás be li ha son ló ság ha tá sá nak el ke rü lé sét

m) A be tûk for má ja egy sé ges, az in du ló mé ret na gyobb, majd fo ko za to san csök ken

n) A hí vó ké pek ma gas szín vo na lú ak és össz hang ban van a gyer mek vi lá gá val

o) A kép anyag a gyer me kek szá má ra egy ér tel mû, könnyen ért he tõ raj zok ból áll”

3. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let hez]

A tankönyvjegyzékre történõ felvételhez szükséges adatok

I. A köz is me re ti tan könyv jegy zék tar tal maz za:

– a tan könyv, il let ve a di gi tá lis tan anyag szer zõ jét vagy szer kesz tõ jét (al ko tó szer kesz tõ jét),

– a tan könyv, il let ve a di gi tá lis tan anyag cí mét, al cí mét,

– a ki adó ne vét,

– a je len le gi ki adás évét és he lyét,

– az is ko la tí pust, amely ben a tan könyv al kal ma zá sát ja va sol ják; ki sebb sé gi nyel ven írt tan könyv ese tén meg kell
ha tá roz ni a nem ze ti sé gi ok ta tá si for mát is (nyelv ok ta tó vagy két ta ní tá si nyel vû, tan nyel vû), amely ben az adott
nyelv- és iro da lom tan könyv al kal ma zá sát ja va sol ják,

– az év fo lyam(ok) meg je lö lé sét,

– a tan tár gyat (is me ret kört), amely nek az ok ta tá sá hoz fel hasz nál ha tó,

– a kap cso ló dó ke ret tan terv meg ne ve zé sét,

– tan könyv ese tén a ki adói kó dot, di gi tá lis tan anyag ese tén az al kal ma zott kó dot, il let ve az el éré si út vo na lat,

– a tan könyv vé nyil vá ní tás té nyét (a ha tá ro zat szá mát és kel tét, va la mint ér vé nyes sé gi ide jét),

– a tan könyv csa lá dok, so ro za tok össze tar to zá sát, kü lön je löl ve a nyom ta tot tól el té rõ meg je le né si for mát,

– az is ko lai tan könyv el lá tás ke re té ben al kal ma zott árat,

– azt a meg je lö lést, hogy a tan könyv a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ok ta tá sát szol gál ja,

– a tan könyv tö me gét gramm ban ki fe jez ve,

– azt a tényt, hogy a tan könyv a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ke re té ben ki fej lesz tett ok ta tá si anya gok fel hasz ná lá sá val 
ké szült.
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II. A szak kép zé si tan könyv jegy zék tar tal maz za:

– a tan könyv, il let ve a di gi tá lis tan anyag szer zõ jét vagy szer kesz tõ jét (al ko tó szer kesz tõ jét),
– a tan könyv, il let ve a di gi tá lis tan anyag cí mét, al cí mét,
– a ki adó ne vét,
– a je len le gi ki adás évét és he lyét,
– az is ko la tí pust, amely ben a tan könyv al kal ma zá sát ja va sol ják,
– az év fo lyam(ok) meg je lö lé sét,
– tan könyv ese tén a ki adói kó dot, di gi tá lis tan anyag ese tén az al kal ma zott kó dot, il let ve az el éré si út vo na lat,
– a tan könyv tan könyv vé nyil vá ní tott mel lék le tét (pl. CD, vi deó stb., ha van),
– a tan könyv vé nyil vá ní tás té nyét (a ha tá ro zat szá mát és kel tét, va la mint ér vé nyes sé gi ide jét),
– a tan könyv csa lá dok, so ro za tok össze tar to zá sát, kü lön je löl ve a nyom ta tot tól el té rõ meg je le né si for mát,
– az is ko lai tan könyv el lá tás ke re té ben al kal ma zott árat,
a tan könyv tö me gét gramm ban ki fe jez ve.

Szak mai elõ ké szí tés ese tén
– a kap cso ló dó ke ret tan terv meg ne ve zé sét, szá mát,
– a szak ma cso port meg ne ve zé sét, (nem fel tét le nül szük sé ges, mert az elõ zõ bõl ki de rül),
– a ke ret tan ter vi mo dul meg ne ve zé sét, amely nek az ok ta tá sá hoz fel hasz nál ha tó.

Szak kép zés ese tén (ha a könyv több szak ké pe sí tés hez is al kal maz ha tó, ak kor szak ké pe sí té sen ként)
– a szak ma cso por tot,
– a szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá mát,
– a szak ké pe sí tés OKJ meg ne ve zé sét,
– a köz pon ti prog ram szá mát (ha van),
– a köz pon ti prog ram meg ne ve zé sét.

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók szak kép zé se ese tén
– a sé rü lés jel le gé nek meg ne ve zé sét, amely hez a tan könyv al kal ma zá sát ja va sol ják,
– a szak ma cso por tot,
– a szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá mát,
– a szak ké pe sí tés OKJ meg ne ve zé sét,
– a köz pon ti prog ram szá mát (ha van),
– a köz pon ti prog ram meg ne ve zé sét.

4. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez

[9. szá mú mel lék let a 23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let hez]

A szakértõk díjazása

1. Tan könyv vé nyil vá ní tás ese tén

a) Pe da gó gi ai-di dak ti kai szak ér tõ 3 000 Ft (A/5) íven ként
b) Tu do má nyos-szak mai szak ér tõ 2 500 Ft (A/5) íven ként
c) Tech no ló gi ai szak ér tõ 12 500 Ft cí men ként
d) Bí rá la ti szak ér tõ 3 500 Ft (A/5) íven ként

2. Hosszab bí tás, kü lön bö zõ kö tés mó dú meg je le nés,
könyv ki vi te lé nek meg vál toz ta tá sa, va la mint fel füg gesz tés utá ni hi ba ja ví tás
el len õr zé se ese tén 12 500 Ft cí men ként

3. Kü lön bö zõ nyel vû meg je le nés ese tén 2 500 Ft (A/5) íven ként
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Az oktatási miniszter
11/2006. (III. 27.) OM

rendelete

az ECDL számítógép-kezelõi vizsga
és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának

és elszámolásának rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 19. és 23. pont ja i ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a költ ség ve té si
tör vény 12. § (1) be kez dé sé re, va la mint 30. § (1) be kez dé -
sé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Az ECDL számítógép-kezelõi vizsga díjának
visszatérítése

1. §

(1) A tá mo ga tást a vizs ga dí jak vissza té rí té sé hez a he lyi
ön kor mány za tok, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi 
in téz mé nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek igé nyel he tik a fenn tar tá suk ban lévõ kö zép is ko lák ban
a 2006. má jus-jú ni u si vizs ga idõ szak ban ren des érett sé gi
vizs gát tevõ azon ta nu lók, to váb bá szak is ko lák ban a
2005/2006. tan év ben utol só év fo lyam ra járó azon ta nu lók
után, akik ered mé nyes ECDL szá mí tó gép-ke ze lõi vizs gát
(a továb biak ban: ECDL vizs ga) tet tek, és az er rõl  szóló bi -
zo nyít ványt be mu tat ták.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás a nap pa li, esti
vagy le ve le zõ ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nu lók után
egy aránt igé nyel he tõ.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint az ECDL vizs -
ga díja ak kor is vissza igé nyel he tõ, ha a vizs gát 2006 elõtt
tett ék le.

2. §

Az ECDL vizs ga bi zo nyít vány be mu ta tá sa ese tén a
vissza té rí tés össze ge a szám lá val iga zolt összeg, de leg fel -
jebb 16 000 Ft.

3. §

(1) A tá mo ga tás igény lé sét a he lyi ön kor mány za tok az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 64/B. § (3) be kez dé se alap ján, a
nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ

20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let 13. § (1) be kez dé se alap -
ján a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá -
ga i hoz, a fõ vá ros ban, il let ve Pest me gyé ben a Bu da pest és
Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) nyújt hat ják be.

(2) Az 1. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ta nu ló
2006. jú li us 1-jé ig a si ke res ECDL vizs gát iga zo ló bi zo -
nyít ványt be mu tat ja az is ko la igaz ga tó já nak, aki az 1. szá -
mú mel lék let sze rin ti ECDL vizs ga bi zo nyít vány in téz mé -
nyi adat la pon ki töl ti a vissza igény lés hez szük sé ges ada to -
kat. Az in téz mé nyi adat la pok ere de ti pél dá nyát az igaz ga -
tó 2006. jú li us 15-ig to váb bít ja az in téz mény fenn tar tó já -
hoz, egy má so la ti pél dá nyát és a bi zo nyít vány – is ko la ál -
tal hi te le sí tett – fény má so la tát az is ko la az igény lés tõl szá -
mí tott har ma dik év de cem ber 31-éig meg õr zi.

(3) A he lyi ön kor mány za ti fenn tar tók a fenn tar tói igényt 
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti fenn tar tói össze sí tõ adat la pon
össze sí tik, és azt, va la mint az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
in téz mé nyi adat lap má so la tát 2006. jú li us 31-ig egy-egy
pél dány ban to váb bít ják az Igaz ga tó ság ré szé re.

(4) A he lyi ön kor mány za tok fenn tar tá sá ban lévõ ok ta tá -
si in téz mé nyek össze sí tett tá mo ga tá si igé nyét az Igaz ga tó -
ság 2006. au gusz tus 31-ig kül di meg a Belügyminiszté -
rium  részére a 3. szá mú mel lék le tet ké pe zõ me gyei össze sí -
tõ la po kon pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban.

(5) A he lyi ön kor mány za ti fenn tar tók ré szé re tör té nõ tá -
mo ga tást egy összeg ben – a költ ség ve té si tör vény 5. szá -
mú mel lék let 19. pont ja sze rin ti for rás ter hé re – a Bel ügy -
mi nisz té ri um 2006. szep tem ber 20-ig tör té nõ utal vá nyo zá -
sa alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár 2006. ok tó ber 5-ig fo -
lyó sít ja.

(6) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói igény lé sü ket az 1. szá mú mel lék let sze rin ti 
in téz mé nyi adat la pon, va la mint a 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti fenn tar tói össze sí tõ adat la pon 2006. jú li us 31-ig két
pél dány ban to váb bít ják az ille té kes Igaz ga tó ság ré szé re.
Az Igaz ga tó ság az igény lé se ket me gyén ként össze sít ve
2006. au gusz tus 31-ig a 3. szá mú mel lék let sze rin ti me gyei 
össze sí tõ la pon pa pír ala pon – az 1. szá mú és 2. szá mú
mel lék le tek sze rin ti adat la pok egy-egy pél dá nyát mel lé -
kel ve – és elekt ro ni kus for má ban to váb bít ja az Ok ta tá si
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) ré szé re.

(7) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál tal fenn tar tott
köz ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re – a Mi nisz té ri um fe je ze -
té ben meg ter ve zett elõ irány zat ter hé re – pót elõ irány zat -
ként kell biz to sí ta ni a költ ség ve té si tá mo ga tást.

(8) A nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ré szé re tör té nõ
tá mo ga tás egy össze gû fo lyó sí tá sá ról a Mi nisz té ri um a
költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet 11/2/3–1 Hu mán szol -
gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa for rás ter hé re 2006. 
szep tem ber 25-ig in téz ke dik.
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(9) A fenn tar tó leg ké sõbb 2006. ok tó ber 25-ig in téz ke -
dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl a jo go sult ta nu lók ré szé re.

A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

4. §

(1) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok, a köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a
köz pon ti költ ség ve té si szer vek (a továb biak ban együtt:
fenn tar tó) igé nyel he tik a fenn tar tá suk ban lévõ szak is ko -
lák ban és kö zép is ko lák ban a 2006-ban meg szer ve zett
szak mai vizs gák le bo nyo lí tá sá hoz.

(2) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a szak mai vizs gát
meg kez dõ, il let ve a vizs gá ra je lent ke zõ ta nu lók lét szá ma,
va la mint a ja ví tó, pót ló szak mai vizs gá ra je lent ke zõ ta nu -
lók lét szá ma.

(3) Az ön kor mány za ti, il let ve a nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja a 2006. feb ru ár–már ci u si vizs ga idõ szak tény -
ada ta it és a má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ra tör té nõ je lent -
ke zés ada ta it tar tal ma zó 4. szá mú mel lék let sze rin ti fenn -
tar tói össze sí tõ la pot 2006. áp ri lis 15-ig, az ok tó be ri vizs -
ga idõ szak ra tör té nõ je lent ke zés ada ta it 2006. szep tem ber
15-ig két pél dány ban to váb bít ja az 5. szá mú mel lék let sze -
rin ti adat la pon az Igaz ga tó ság ré szé re.

(4) Az Igaz ga tó ság a 2006. feb ru ár–már ci u si, va la mint
má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ra vo nat ko zó ada to kat áp ri lis
30-ig, a 2006. ok tó be ri vizs ga idõ szak ra vo nat ko zó ada to kat
2006. szep tem ber 30-ig az ön kor mány za ti és a nem ál la mi
in téz mény fenn tar tók sze rint kü lön-kü lön össze sít ve pa pír
ala pon és elekt ro ni kus for má ban meg kül di a Mi nisz té ri um
ré szé re a 6. szá mú mel lék let sze rin ti össze sí tõ la pon.

(5) Az ön kor mány za ti fenn tar tók össze sí tett ada ta it a
Mi nisz té ri um a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re a 2006. feb -
ruár–már ci u si és a má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ra vo nat -
ko zó an 2006. jú ni us 30-ig, va la mint a 2006. ok tó be ri vizs -
ga idõ szak ra vo nat ko zó an 2006. no vem ber 5-ig ön kor -
mány za ton ként össze sí tett ada tok kal utal vá nyo zás cél já -
ból meg kül di. A Bel ügy mi nisz té ri um a tá mo ga tást a költ -
ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék let 23. pont ja sze rin ti
for rás ter hé re fo lyó sít ja. A nem ál la mi fenn tar tók ál tal
szol gál ta tott ada to kat a Mi nisz té ri um meg vizs gál ja és
össze sí ti, majd a szük sé ges elõ irány za tot az Igaz ga tó ság
ré szé re a 2006. feb ru ár–már ci u si és a má jus–jú ni u si vizs -
ga idõ szak ra vo nat ko zó an a 2006. jú li u si, va la mint a 2006.
ok tó be ri vizs ga idõ szak ra vo nat ko zó an a 2006. no vem be ri
nor ma tí va ki u ta lás hoz szük sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja
a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet 11/2/3–1 Hu mán szol -
gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa for rás ter hé re.

Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása

5. §

(1) A tá mo ga tást a 4. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fenn tar tók igé nyel he tik a fenn tar tá suk ban lévõ kö zép is ko -

lák ban 2006-ban meg szer ve zett érett sé gi vizs gák le bo nyo -
lí tá sá hoz, va la mint az emelt szin tû szó be li érett sé gi vizs -
gá kon részt ve võ ta ná rok he lyet te sí té si dí já hoz.

(2) He lyet te sí té si dí jat tan tár gyi bi zott sá gi el nök ként
vagy kér de zõ ta nár ként köz re mû kö dõ, a kö zép is ko lá ban
fõ ál lá sú al kal ma zás ban lévõ ta ná rok után le het igé nyel ni.

(3) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a 2006. feb -
ruár–már ci u si, va la mint má ju si–jú ni u si vizs ga idõ szak ban
érett sé gi zõk tan tár gyi vizs gá i nak a je lent ke zés alap ján
szá mí tott szá ma, és a 2006. ok tó ber–no vem be ri vizs ga idõ -
szak ban érett sé gi zõk tan tár gyi vizs gá i nak a je lent ke zés
alap ján szá mí tott szá ma.

(4) A he lyet te sí té si dí jak te kin te té ben az igény lés alap ja a 
vizs gáz ta tás ban részt ve võ kö zép is ko lai ta ná rok he lyet te sí -
té sé re for dí tott mun ka na pok szá ma. A he lyet te sí tés egy
nap ra járó, egy fõre szá mí tott tá mo ga tá si össze ge 10 000 Ft.
A he lyet te sí té sért járó tá mo ga tás a tá mo ga tás má so dik rész -
le té vel igé nyel he tõ.

(5) A tá mo ga tás igény lé se a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó
in téz mé nyek fenn tar tói ese té ben a fenn tar tó szék he lye
sze rint ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül oly mó don tör té -
nik, hogy a fenn tar tók a tá mo ga tás elsõ rész le té nek igény -
lé sé hez a feb ru ár–már ci u si vizs ga idõ szak tény ada tát, va la -
mint a má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ra tör té nõ je lent ke zés
ada ta it a 7. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon össze sí tik.
A má so dik rész let igény lé sé hez a 8. szá mú mel lék let sze -
rin ti adat la pon az ok tó ber–no vem be ri vizs ga idõ szak ra tör -
té nõ je lent ke zés ada ta it, va la mint a he lyet te sí tett mun ka -
na pok szá mát össze sí tik. Az elsõ rész let igény lé sét tar tal -
ma zó mel lék le tet 2006. áp ri lis 15-ig, a vég le ges tá mo ga tá -
si össze ge ket tar tal ma zó mel lék le te ket 2006. szep tem ber
15-ig két pél dány ban nyújt ják be a nor ma tí va i gény lés sze -
rint ille té kes Igaz ga tó ság ré szé re.

(6) Az Igaz ga tó ság a 2006. feb ru ár–már ci u si, va la mint a 
má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ra vo nat ko zó ada to kat áp ri lis
30-ig, a 2006. ok tó ber–no vem be ri vizs ga idõ szak ra vo nat -
ko zó ada to kat, va la mint a he lyet te sí tés re for dí tott mun ka -
na pok szá mát szep tem ber 30-ig fenn tar tók sze rint kü -
lön-kü lön össze sít ve meg kül dik a Mi nisz té ri um ré szé re a
9. szá mú mel lék let sze rin ti össze sí tõ adat la pon pa pír ala -
pon és elekt ro ni kus for má ban.

(7) Az ön kor mány za ti fenn tar tók össze sí tett ada ta it a
Mi nisz té ri um a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re a 2006. feb -
ruár–már ci u si, va la mint a má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ra
vo nat ko zó an 2006. jú ni us 30-ig, va la mint a 2006. ok tó -
ber–no vem be ri vizs ga idõ szak ra vo nat ko zó an 2006. no -
vem ber 5-ig ön kor mány za ton ként össze sí tett ada tok kal
utal vá nyo zás cél já ból meg kül di. A Bel ügy mi nisz té ri um a
tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék let
23. pont ja sze rin ti for rás ter hé re fo lyó sít ja. A nem ál la mi
fenn tar tók ál tal szol gál ta tott ada to kat a Mi nisz té ri um meg -
vizs gál ja és össze sí ti, majd a szük sé ges elõ irány za tot az
Igaz ga tó ság ré szé re a 2006. feb ru ár–már ci u si, va la mint a
má jus-jú ni u si vizs ga idõ szak ra vo nat ko zó an a 2006 jú li u si, 
va la mint a 2006. ok tó be r–no vem be ri vizs ga idõ szak ra vo -
nat ko zó an a 2006. no vem be ri nor ma tí vakiu ta lás hoz szük -
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sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja a költ ség ve té si tör vény
XX. fe je zet 11/2/3–1 Hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la -
mi tá mo ga tá sa for rás ter hé re.

6. §

(1) A 4. és 5. §-ok sze rin ti tá mo ga tás ki zá ró lag a köz ok -
ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 114. § b) pont já -
ban meg ha tá ro zott in gye nes vizs gák után ve he tõ igény be
és a nap pa li, esti vagy le ve le zõ ok ta tás mun ka rend je sze -
rint ta nu lók után egy aránt igé nyel he tõ.

(2) A tá mo ga tás elsõ rész le té nek össze ge a szak mai és
érett sé gi vizs gák ese té ben az összes, az adat köz lé sek ben
sze rep lõ ta nu ló lét szám, il let ve vizs ga szám alap ján a he lyi
ön kor mány za ti fenn tar tók ese té ben a költ ség ve té si tör -
vény 5. szá mú mel lék le té nek 23. pont ja alap ján ren del ke -
zés re álló elõ irány zat 50%-a, a nem ál la mi fenn tar tók ese -
té ben a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet 11/2/3–1 Hu -
mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa elõ irány -
zat ból az ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tó kat meg il le tõ 
vizs gán kén ti összeg gel egye zõ nagy sá gú tá mo ga tás ke rül
fo lyó sí tás ra.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gák le bo nyo -
lí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás elsõ rész le té nek mér té két az
ok ta tá si mi nisz ter 2006. má jus 20-ig köz le mény ben te szi
köz zé.

(4) A 2006. szep tem ber 30-ig, az Igaz ga tó ság ál tal meg -
kül dött adat la pok alap ján össze sí tett vizs ga szám is me re té -
ben a tá mo ga tás má so dik rész le te össze gé nek mér té két az
ok ta tá si mi nisz ter 2006. ok tó ber 30-ig köz le mény ben te szi 
köz zé.

Közös rendelkezések

7. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban a nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói alatt a költ ség ve té si tör vény 30. § (1) be -
kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott
fenn tar tó kat kell ér te ni.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál tal fenn tar tott
köz ok ta tá si in téz mé nyek a dí jak vissza té rí té sét és a tá mo -
ga tá so kat a fenn tar tó juk ren del ke zé se alap ján igényel -
hetik.

(3) A tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõ el mu lasz tá sa ese tén – a mu lasz tás tól szá mí tott öt na -
pon be lül – iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak van he lye. Az 
Igaz ga tó ság és a Mi nisz té ri um a fenn tar tók szá má ra a tá -
mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sa so rán a hi á nyok pót lá sá ra és
az eset le ges mó do sí tás ra leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõt
ad.

(4) A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ról leg ké sõbb 2006. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a min -
den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te le sek
el szá mol ni. A köz pon ti költ ség ve té si szer vek a tá mo ga tá -
sok ról a 2006. évi költ ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló juk ban
a köz pon to sí tott elõ irány za tok el szá mo lá sa it tar tal ma zó
ûr la pon szá mol nak el. A tá mo ga tás 2006. de cem ber 31-ig
fel nem hasz nált ma rad vá nyát a köz pon ti költ ség ve tés be
vissza kell fi zet ni. Az itt ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát az
egyes ön kor mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg fe -
le lõ ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó -
val, az el szá mo lást meg ala po zó köny ve lé si rend szer ki ala -
kí tá sá val kell alá tá masz ta ni.

(5) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál la mi in téz mé -
nyek ese tén a fenn tar tók 2006. évi tá mo ga tá sa i ról tör té nõ
el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok 
el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon tör té nik. A tá mo ga tás
2006. de cem ber 31-ig fel nem hasz nált ma rad vá nyát a köz -
pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni. Az itt ki mu ta tott
ada tok va ló di sá gát az egyes fenn tar tók nál, il let ve in téz mé -
nyek nél a ta nu lói azo no sí tók fel tün te té sé vel és a vizs gák
azo no sí tá sá ra al kal mas ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal,
szak mai do ku men tá ci ó val kell alá tá masz ta ni.

(6) Az Áht. 64/B. § (1) és (2) be kez dé se sze rint, ha a tá -
mo ga tást vagy an nak egy ré szét a fenn tar tó he lyi ön kor -
mány zat jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt
fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban rög zí tett
arányt meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a 
tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak -
kor év köz ben a te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz -
tül a Bel ügy mi nisz té ri um nál le mond hat a jog ta la nul
igény be vett összeg rõl, mely eset ben a már ki utalt összeg
vissza vo nás ra ke rül a kö vet ke zõ havi (de még tárgy évi)
net tó sí tás ban, és a le mon dás nak meg fe le lõ en mó do sí tás ra
ke rül az elõ irány zat. Év végi el szá mo lás ese tén be fi ze tés -
sel tör té nik a több let igény be vé tel el szá mo lá sa.

(7) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a nem ál la mi
fenn tar tó jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt 
fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a tá mo ga tás igény lé sé hez
va lót lan ada tot szol gál ta tott, a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997.
(II. 13.) Korm. ren de let nek a nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tók ál la mi hoz zá já ru lá sá nak és tá mo ga tá sá nak el szá mo -
lá sá ra, el len õr zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

8. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba 
az zal, hogy a tá mo ga tá sok a 2006. ja nu ár 1-jé tõl kezdõ -
dõen – ki vé ve az 1. § (3) be kez dé sét – le bo nyo lí tott, il let ve 
si ke re sen tel je sí tett vizs gák után il le tik meg a jo go sul ta kat.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

ECDL bizonyítvány intézményi adatlap

Az in téz mény ada tai

Az is ko la neve:

OM azo no sí tó ja:

Pos ta cí me:

Szám la szá ma:

A szám la tu laj do nos neve:

(nem sa ját bank szám la ese tén)

A ta nu lók és az ECDL bi zo nyít vá nyok ada tai

Az adat szol gál ta tás a ta nu ló szá má ra nem kö te le zõ. A ta nu ló hoz zá já rul ah hoz, hogy ada ta it a fenn tar tó hoz to váb bít sák.

Sor szám Név Osz tály
A ta nu ló 

azo no sí tó szá ma
A bi zo nyít vány
azo no sí tó szá ma

A bi zo nyít vány
ki ál lí tá sá nak 

kel te 
(év, hó, nap)

Té rí ten dõ 
vizs ga díj

(Ft)
A ta nu ló alá írá sa

Az is ko la szám lá já ra uta lan dó tel jes összeg:

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a táb lá zat ban sze rep lõ sze mé lyek ál tal fel tün te tett té rí ten dõ vizs -
ga díj össze gé re néz ve tá mo ga tást még nem igé nyel tem.

Kelt: ............................, 2006. ...............................

P. H.

.....................................
cég sze rû alá írás

Be kül dé si ha tár idõ: 2006. jú li us 15.
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2. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Fenntartói összesítõ adatlap
az ECDL vizsgadíjak visszatérítéséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve:

Szám la ve ze tõ bank neve:

Bank szám la szá ma:

Adó szá ma:

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

A köz ok ta tá si in téz mény

Ta nu lók szá ma össze sen Igé nyelt összeg (Ft)

neve OM azo no sí tó ja

Össze sen: Ft 

Kelt: .........................., 2006. .............................

P. H.

.............................................
fenn tar tó alá írá sa

Be kül dé si ha tár idõ: 2006. jú li us 31.

Csa to lan dó: 1. szá mú mel lék let má so la ta
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3. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Költ ség ve té si év: 2006
Me gye:                 

Összesítõ lap
a helyi önkormányzatok, valamint a nem állami intézményfenntartók által igényelt

ECDL vizsgadíjakról

No.

Ön kor mány zat/Nem ál la mi in téz mény fenn tar tó Ktv. 5. mell. 19. pont

KSH kód ja neve
ECDL vizs ga

ta nu ló, fõ Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Össze sen:

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

P. H.

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

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó ság
igaz ga tó ja

A táb lá za tot az igény lés tí pu sá nak meg fe le lõ en, ér te lem sze rû en kell ki töl te ni.

Be kül dé si ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

2886 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/33. szám



4. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott szakmai vizsga

lebonyolításához szükséges támogatás elsõ részletének igényléséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve:

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

A köz ok ta tá si in téz mény

Vizs gá zók szá ma
(1)

Vizs gá zók vár ha tó
szá ma

(2)

Vizs gá zók szá ma
össze sen a tá mo ga -
tás 1. rész le té nek 

igény lé sé hez
(3)

neve OM azo no sí tó ja

Össze sen:

(1) 2006. feb ru ár–már ci us hó na pok ban szak mai vizs gát tett ta nu lók szá ma.
(2) 2006. má jus–jú ni u si szak mai vizs gá ra je lent ke zett ta nu lók szá ma.
(3) (1)+(2) össze sen.

Kelt: ............................, 2006. .........................

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

alá írás

Be kül dé si ha tár idõ: 2006. áp ri lis 15.
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5. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap

a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott 
szakmai vizsga lebonyolításához szükséges támogatás második részletének igényléséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve:

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

A köz ok ta tá si in téz mény
Vizs gá zók vár ha tó szá ma

(1)
neve OM azo no sí tó ja

Össze sen:

(1) 2006. ok tó be ri szak mai vizs gá ra je lent ke zett ta nu lók szá ma.

Kelt: ............................, 2006. .........................

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

alá írás

Be kül dé si ha tár idõ: 2006. szep tem ber 15.

2888 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/33. szám



6. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Szakmai vizsga megyei összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott szakmai vizsga 

lebonyolításához szükséges támogatás elsõ/második* részletének igényléséhez

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

Fenn tar tó
Vizs gá zók szá ma az elsõ
rész let igény lé sé hez**

(1)

Vizs gá zók vár ha tó szá ma 
a má so dik rész let 
igény lé sé hez**

(2)KSH szám ön kor mány zat/nem ál la mi in téz mény fenn tar tó neve

Össze sen:

(1) 2006. feb ru ár–már ci us hó na pok ban szak mai vizs gát tett és a má jus–jú ni u si szak mai vizs gá ra je lent ke zett ta nu lók
szá má nak össze ge.
(2) 2006. ok tó be ri vizs gá kon vár ha tó ta nu lók szá ma.

Kelt: .........................., 2006. ....................................

.........................................
alá írás

Be kül dé si ha tár idõ:
  – elsõ rész let igény lé se: 2006. áp ri lis 30.
  – má so dik rész let igény lé se: 2006. szep tem ber 30.

 * A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!
** Az elsõ rész let igény lé sé nél az (1) osz lop, a má so dik rész let igény lé sé nél a (2) osz lop ki töl té se szük sé ges.
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7. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott érettségi vizsga 

lebonyolításához szükséges támogatás elsõ részletének igényléséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve:

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

A köz ok ta tá si in téz mény
Kö zép- és emelt
szin tû tan tár gyi

érett sé gi 
vizs gák szá ma

(1)

Kö zép- és emelt
szin tû tan tár gyi

érett sé gi 
vizs gák vár ha tó

szá ma
(2)

Kö zép- és emelt
szin tû tan tár gyi

érett sé gi vizs gák
szá ma össze sen 
az elsõ rész let
igény lé sé hez

(3)

neve OM azo no sí tó ja

Össze sen:

(1) 2006. feb ru ár–már ci us hó na pok tan tár gyi érett sé gi vizs gá i nak szá ma.
(2) 2006. má jus–jú ni u si érett sé gi vizs gák vár ha tó szá ma.
(3) (1)+(2) össze sen.

Kelt: ............................, 2006. ............................

.............................................
alá írás

Be kül dé si ha tár idõ: 2006. áp ri lis 15.
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8. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott érettségi vizsga 

lebonyolításához szükséges támogatás második részletének igényléséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve:

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

A köz ok ta tá si in téz mény
Kö zép- és emelt szin tû 

tan tár gyi érett sé gi vizs gák
vár ha tó szá ma

(1)

Emelt szin tû szó be li 
vizs gá zta tás ban részt ve võ

pe da gó gu sok 
he lyet te sí té sé re for dí tott

mun ka na pok szá ma
neve OM azo no sí tó ja

Össze sen:

(1) 2006. ok tó ber–no vem be ri érett sé gi vizs gák vár ha tó szá ma.

Kelt: ............................, 2006. .........................

.............................................
alá írás

Be kül dé si ha tár idõ: 2006. szep tem ber 15.
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9. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez

Érettségi vizsga megyei összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott érettségi vizsga 

lebonyolításához szükséges támogatás elsõ/második* részletének igényléséhez

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

Fenn tar tó
Érett sé gi vizs gák szá ma

 az elsõ rész let 
igény lé sé hez**

(1)

Érett sé gi vizs gák vár ha tó
szá ma a má so dik rész let

igény lé sé hez**
(2)

Emelt szin tû szó be li 
vizs gá zta tás ban részt ve võ

pe da gó gu sok 
he lyet te sí té sé re for dí tott

mun ka na pok szá ma
(3)

KSH szám
ön kor mány zat/nem ál la mi 
in téz mény fenn tar tó neve

Össze sen:

(1) 2006. feb ru ár–már ci us hóna pok érett sé gi vizs gá i nak és a má jus–jú ni u si érett sé gi vizs gák vár ha tó szá má nak össze ge.
(2) 2006. ok tó ber–no vem be ri érett sé gi vizs gák vár ha tó szá ma.

Kelt: .........................., 2006. ....................................

.........................................
alá írás

Be kül dé si ha tár idõ:

 – elsõ rész let igény lé sé hez: 2006. áp ri lis 30.
 – má so dik rész let igény lé sé hez: 2006. szep tem ber 30.

 * A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!
** Az elsõ rész let igény lé sé nél az (1) osz lop, a má so dik rész let igény lé sé nél a (2) és (3) osz lop ki töl té se szük sé ges.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1026/2006. (III. 27.) Korm.

határozata

az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek
teljesülésérõl  szóló Nemzeti jelentés jóváhagyásáról

A Kor mány

1. jó vá hagy ja az Eu ró pai Szo ci á lis Kar tá ban vál lalt kö -
te le zett sé gek tel je sü lé sé rõl  szóló Nem ze ti je len tést;

2. fel ha tal maz za az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert, hogy a Nem ze ti je len tést az
Eu ró pa Ta nács fõ tit ká rá hoz jut tas sa el.

Fe le lõs: if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis 
 és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

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

A Kormány
1027/2006. (III. 27.) Korm.

határozata

a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról

1. A Kor mány

a) a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány Ala pí tó Ok -
ira tát a mel lék let ben fog lal tak sze rint mó do sít ja;

b) fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy az Ala pí tó
Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so -
rán az ala pí tó kép vi se le té ben el jár jon;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen
  azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Melléklet
az 1027/2006. (III. 27.) Korm. határozathoz

A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítása

A Kor mány a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány Ala -
pí tó Ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

1. Az Ala pí tó Ok irat VI. 8. pont ja a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

„VI. 8. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i re a Ku ra -
tó ri um ál tal – az ala pít vá nyi cé lok, az éssze rû gaz dál ko dás, 
va la mint a bel föl di és kül föl di ado má nyo zók ál tal meg ha -
tá ro zott cé lok szem elõtt tar tá sá val – éven te meg ha tá ro zott 
összeg for dít ha tó. A Köz ala pít vány ál la mi költ ség ve té si
tá mo ga tá sá ból csak an nak 10%-a for dít ha tó mû kö dé si
költ sé gek re.”

2. Az Ala pí tó Ok irat VII. 1. pont ja a kö vet ke zõk sze rint 
mó do sul:

„VII. 1. A Köz ala pít vány leg fõbb dön tés ho zó, ke ze lõ és 
ügy in té zõ szer ve az 5 (azaz: öt) tagú Ku ra tó ri um. A Ku ra -
tó ri um tag ja it a kül ügy mi nisz ter ja vas la tá ra az Ala pí tó je -
lö li ki a nem zet kö zi és a ma gyar tu do mány és köz élet ne -
ves sze mé lyi sé gei kö ré bõl, ha tá ro zat lan idõ re. A Kurató -
rium el nö két és társ el nö két a kül ügy mi nisz ter ja vas la tá ra a 
ta gok kö zül az Ala pí tó je lö li ki 5 (azaz: öt) éves idõ tar tam -
ra. A Ku ra tó ri um tag jai meg bí za tá su kat kü lön nyi lat ko zat -
tal fo gad ják el.”

3. Az Ala pí tó Ok irat VII. 2.1. al pont ja a kö vet ke zõk
sze rint mó do sul:

„VII. 2.1. A Ku ra tó ri um el nö ke: dr. Vi tá nyi Iván”

4. Az Ala pí tó Ok irat VII. 2.2. al pont ja a kö vet ke zõk
sze rint mó do sul:

„VII. 2.2. A Ku ra tó ri um társ el nö ke: dr. Stumpf Ist ván”

5. Az Ala pí tó Ok irat VII. 2.3. al pont já ban fog lalt fel so -
ro lás ban „dr. Vi tá nyi Iván” he lyé be „dr. Han kiss Ele mér”
ke rül.

6. Az Ala pí tó Ok irat VII. 5.5. al pont já nak elsõ mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
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„Az ira tok ba való be te kin tést a Ku ra tó ri um el nö ke vagy 
társ el nö ke en ge dé lye zi.”

7. Az Ala pí tó Ok irat a kö vet ke zõ új VII. 10. pont tal
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az ere de ti VII. 10. pont szá -
mo zá sa VII. 11. pont ra vál to zik:

„VII. 10. A társ el nök az el nök tel jes jogú he lyet te se, az
el nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén el lát ja an nak fel ada ta it.”

8. Az Ala pí tó Ok irat át szá mo zott VII. 11. pont já ban a
„feb ru ár 28-áig” szö veg rész he lyé be a „már ci us 31-ig”
szö veg rész lép.

9. Az Ala pí tó Ok irat XI. 1. pont já nak elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép: 

„A Köz ala pít ványt har ma dik sze mé lyek és a ha tó sá gok
elõtt a Ku ra tó ri um el nö ke – aka dá lyoz ta tá sa ese tén a társ -
el nök – kép vi se li.”

10. Az Ala pí tó Ok irat VII. 5.1. al pont já ban az „al -
elnök” szö veg rész he lyé be a „társ el nök” szö veg rész;
VIII. 1. pont já ban az „al el nö ké nek” szö veg rész he lyé be a
„társ el nö ké nek” szö veg rész, va la mint IX. 15. a), X. 4. a)
al pont já ban és XI. 2. pont já ban az „al el nö ke” szö veg rész
he lyé be a „társ el nö ke” szö veg rész lép.

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága

1/2006. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak jog -
egy sé gi ta ná csa a Leg fel sõbb Bí ró ság K.IV. ta ná csa ál tal
kez de mé nye zett jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

jogegységi határozatot:

Ha a bí ró ság jog erõs íté le té vel az ügyész ség in dít vá nyá -
ra, a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló 1989.
évi XXXIII. tör vény 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rint – a
párt tár sa dal mi szer ve zet ként való to váb bi mû kö dé sé nek
érin tet le nül ha gyá sá val – meg ál la pít ja a párt mû kö dé sé nek 
meg szû né sét, a párt újabb nyil ván tar tás ba-vé te li el já rás le -
foly ta tá sa nél kül tár sa dal mi szer ve zet ként mû köd het to -
vább. A nyil ván tar tást vég zõ bí ró ság ezért a tár sa dal mi
szer ve ze tet hi ány pót lás tel je sí té sé re nem hív hat ja fel és
nem tö röl he ti a nyil ván tar tás ból.

Indokolás

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság K.IV. ta ná csa a bí ró sá gok szer ve -
ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény
(a továb biak ban: Bszi.) 31.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és jog egy sé gi ha tá -
ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta ab ban a jog kér dés ben,
hogy amennyi ben a bí ró ság az ügyész ség in dít vá nyá ra, a
pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló 1989. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ptv.) 3.  § (3) be kez dé se
sze rint – a párt tár sa dal mi szer ve zet ként való to váb bi mû -
kö dé sé nek érin tet le nül ha gyá sá val – meg ál la pít ja a párt
mû kö dé sé nek meg szû né sét, a nyil ván tar tást vég zõ bí ró ság 
elõ ír hat-e a már nyil ván tar tás ba vett tár sa dal mi szer ve zet
ré szé re hi ány pót lást, és an nak el ma ra dá sa ese tén tö röl he -
ti-e a szer ve ze tet a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá -
ból arra ala pí tot tan, hogy a bí ró ság fel hí vá sá ra ne vét és
alap sza bá lyát nem mó do sí tot ta.

A Leg fel sõbb Bí ró ság, mint má sod fo kú bí ró ság
Kny.I.35.541/1999/3. szá mú vég zé sé ben hely ben hagy ta
az el sõ fo kú bí ró ság olyan tar tal mú vég zé sét, amellyel a
párt meg szû né sé nek íté let tel tör té nõ meg ál la pí tá sát köve -
tõen a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ból a pár tot tö -
röl te. Az in dok lás ból ki tû nik, hogy a tör lés re azért ke rült
sor, mert a nyil ván tar tást vég zõ bí ró ság en nek ter hé vel
arra hív ta fel a pár tot, hogy a szer ve zet ne vét, te vé keny sé gi 
kö rét mó do sít sa. A fel hí vás nak a párt nem tett ele get.

A vég zés in do ko lá sa sze rint an nak kö vet kez té ben, hogy 
a párt a bí ró sá gi fel hí vást nem tel je sí tet te, tár sa dal mi szer -
ve zet ként való lé te zé sé nek és mû kö dé sé nek alap fel té te lei
hi á nyoz tak, ezért a továb biak ban tár sa dal mi szer ve zet ként 
való nyil ván tar tá sa nem le het sé ges.

A Leg fel sõbb Bí ró ság K.IV. ta ná csa
Kfv.IV.37.166/2005. szá mú ügyé ben a párt mû kö dé sé nek
meg szû né sét meg ál la pí tó íté le tet köve tõen a tár sa dal mi
szer ve zet hi ány pót lás ra való fel hí vá sát, majd tör lé sét il le -
tõ en el kí ván tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság
Kny.I.35.541/1999/3. szá mú vég zé sé ben ki fej tett jogi ál -
lás pont tól.

A K.IV. ta nács ál lás pont ja sze rint sem a Ptv., sem az
egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény (a továb biak -
ban: Etv.), sem a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá nak 
ügy vi te li sza bá lya i ról  szóló 6/1989. (VI. 8.) IM ren de let
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nem jo go sít ja fel a nyil ván tar tást vég zõ bí ró sá got arra,
hogy amennyi ben pe res el já rás ban meg ál la pí tás ra ke rül a
párt mû kö dé sé nek meg szû né se, a már nyil ván tar tás ba vett
tár sa dal mi szer ve ze tet hi ány pót lás ra hív ja fel, majd a szer -
ve zet nyil ván tar tott ada ta i nak mó do sí tá sa hi á nyá ban a
szer ve ze tet a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ból tö -
röl je.

Amennyi ben a tár sa dal mi szer ve zet mû kö dé se tör -
vényességének hely re ál lí tá sa szük sé ges, in téz ke dés re az
Etv. 14.  § (1) be kez dé se alap ján az ügyész ség jo go sult, ha
pe dig a mû kö dés tör vényessége más képp nem biz to sít ha -
tó, az ügyész az Etv. 16.  § (2) be kez dé se sze rin ti per in dí tá -
sá val bí ró ság hoz for dul hat.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a Leg fel sõbb Bí ró ság K.IV. 
ta ná csa jog egy sé gi el já rást kez de mé nye zett, egy ben a jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig – a Pp. 274.  § (5) be kez -
dé sé nek al kal ma zá sá val – a Kfv.IV.37.166/2005. szá mú
ügy ben az el já rást fel füg gesz tet te.

II.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je ki fej tet te, hogy az Etv. és a Ptv. ren del -
ke zé se i re fi gye lem mel a Ptv. 3.  § (3) be kez dé se alap ján a
párt mû kö dé sé nek meg szû né sét meg ál la pí tó, de tár sa dal -
mi szer ve zet kén ti mû kö dé sét érin tet le nül ha gyó íté let
alap ján a bí ró ság nem gya ko rol hat a tár sa dal mi szer ve zet
mû kö dé se fe lett tör vényességi fel ügye le tet, így nem hív -
hat ja fel alap sza bály-mó do sí tás ra, és nem tö röl he ti hi va -
tal ból a tár sa dal mi szer ve ze tet a nyil ván tar tás ból. A szer -
ve zet csak mint párt szû nik meg, de tár sa dal mi szer ve zet -
ként to vább mû kö dik és jogi sze mé lyi sé ge to vább ra is a
nyil ván tar tás ba vé tel rõl ren del ke zõ vég zé sen ala pul. Mû -
kö dé se fe lett a tör vényességi fel ügye le tet az Etv. 14.  §
(1) be kez dé se sze rint az ügyész ség gya ko rol ja.

III.

A Ptv. pre am bu lu má ban fog lal tak sze rint a pár tok a
nép aka rat ki nyil vá ní tá sá hoz és a po li ti kai élet ben az ál -
lam pol gá rok rész vé te lé hez szer ve zett ke re te ket nyúj tó
olyan sa já tos tár sa dal mi szer ve ze tek, ame lyek re a Ptv.
1.  §-ában és a 15–16.  §-ban fog lalt fel té te lek tel je sí té se
ese tén a Ptv. ha tá lya ki ter jed.

A Ptv. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a bí ró ság az
ügyész ség in dít vá nyá ra – a párt tár sa dal mi szer ve zet ként
való to váb bi mû kö dé sé nek érin tet le nül ha gyá sá val – meg -
ál la pít ja a párt mû kö dé sé nek meg szû né sét, ha a párt egy -
mást kö ve tõ két ál ta lá nos or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz -
tá son nem ál lít je löl tet.

A Ptv. 3.  §-a a párt meg szû né sé nek ese te it meg kü lön -
böz te ti a párt mû kö dé sé nek meg szû né sé tõl. A 3.  § (1) be -

kez dé se alap ján a párt meg szûn het más párt tal való egye -
sü lés sel, két vagy több párt ra való szét vá lás sal, fel osz lás -
sal, a bí ró ság ál tal való fel osz la tás sal vagy meg szû né sé nek 
meg ál la pí tá sá val. A fel so rolt ese tek ben a pár tot a tár sa dal -
mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ból tö röl ni kell. A Ptv. 3.  §
(3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset ben azon ban a párt nem 
szû nik meg, ha nem csu pán nem párt ként, ha nem tár sa dal -
mi szer ve zet ként mû kö dik to vább. En nek jog alap ját az
ügyész ség in dít vá nyá ra, pol gá ri pe res el já rás ban ho zott
íté let te rem ti meg, a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sát 
vég zõ bí ró ság nak újabb nyil ván tar tás ba vé te li el já rást nem 
kell le foly tat nia. Nem le het he lye ezért a párt mû kö dé se
meg szû né sé nek bí ró sá gi íté let ben való meg ál la pí tá sát
köve tõen hi ány pót lá si fel hí vás ki bo csá tá sá nak, és a nyil -
ván tar tást vég zõ bí ró ság – a fel hí vás ered mény te len sé ge
ese tén – a pár tot a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá -
ból nem tö röl he ti.

He lye sen fej tet te ki az in dít vány, hogy ha a tár sa dal mi
szer ve zet mû kö dé se tör vényességének hely re ál lí tá sa szük -
sé ges, in téz ke dés re az Etv. 14.  § (1) be kez dé se alap ján tör -
vényességi fel ügye le ti jog kö ré ben az ügyész ség jo go sult,
a nyil ván tar tást vég zõ bí ró ság nak hi va tal bó li el já rás ra
nincs ha tás kö re.

A fen ti ek ben ki fej tett ál lás pon tot tá maszt ja alá az Etv.
20.  §-a is, amely sze rint a tár sa dal mi szer ve zet meg szû nik
fel osz lás sal, más tár sa dal mi szer ve zet tel való egye sü lés -
sel, fel osz la tás sal, ille tõ leg meg szû né sé nek meg ál la pí tá sá -
val. Az Etv. 20.  §-ába is üt kö zik, ezért az a nem pe res el já -
rás ban ho zott vég zés, amely a már nyil ván tar tá sa vett és a
Ptv. 3.  § (3) be kez dé se alap ján ho zott íté let sze rint tár sa -
dal mi szer ve zet ként to vább mû kö dõ pár tot hi ány pót lá si
fel hí vás nem tel je sí té se  miatt tör li a nyil ván tar tás ból.

A Leg fel sõbb Bí ró ság több ha tá ro za tá ban mu ta tott rá
arra, hogy a Ptv. 3.  § (3) be kez dé se alap ján, a párt mû kö dé -
sé nek meg szû né sét meg ál la pí tó íté let nem ered mé nye zi a
párt nak mint jogi sze mély nek a meg szû né sét, az tár sa dal -
mi szer ve zet ként mû köd het to vább. (Kf.II.28.936/1999/9., 
Kf.II.27.550/1995/4.)

A párt mû kö dé sé nek meg szû né sé rõl ho zott íté let jog -
erõ re emel ke dé se után e tár sa dal mi szer ve zet mû kö dé sé re
a Ptv. ha tá lya a Ptv. 3.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te -
lé vel már nem ter jed ki, ezért e tör vény és az Etv. pár tok ra
vo nat ko zó ren del ke zé sei rá juk már nem al kal maz ha tók.

A jog egy sé gi ta nács a bí ró sá gi jog al kal ma zás egy sé gé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben a Bszi. 29.  § (1) be kez dés
b) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rást in dít vá nyo zó K.IV.
ta nács ál lás pont já nak meg fe le lõ ha tá ro za tot ho zott a Bszi.
32.  §-ának (4) be kez dé se alap ján.

Ba u er Já nos né dr. s. k.,
ta nács el nök

Dr. Koz ma György s. k., Dr. Ma da rász Gab ri el la s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Bu zin kay Zol tán s. k., Dr. Kár pá ti Zol tán s. k.,
bíró bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
2006. évi költségvetésérõl

[az MNOÖ Köz gyû lé sé nek 2006/01. (02. 25.) szá mú
ha tá ro za ta]

1. A Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za -
ta Köz gyû lé se (a továb biak ban: Ön kor mány zat) 2006. évi
költ ség ve té se

a) ki adá si fõ össze gét 1 103 966 000 Ft, azaz egymilliárd -
egyszázhárommillió-kilencszázhatvanhatezer fo rint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 1 103 966 000 Ft, azaz egymil -
liárd-egyszázhárommillió-kilencszázhatvanhatezer fo rint -
ban ál la pít ja meg.

2. A Köz gyû lés az 1. a) pont ban meg ha tá ro zott ki adá si
fõ összeg bõl az ál ta lá nos tar ta lék össze gét 4 073 000 Ft, azaz
négy mil lió-het ven há rom ezer fo rint ban ha tá roz za meg.

3. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993.
évi LXVII. tör vény 39/G. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gé nek az ön kor mány zat a je len ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té nek Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té -
te lé vel tesz ele get, az zal a meg jegy zés sel, hogy a rész le tes
költ ség ve tés, mely je len ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le te, az ön -
kor mány zat www.ldu.hu hon lap ján ta lál ha tó.

4. Az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek rész -
le tes költ ség ve té sét je len ha tá ro zat 3. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.

5. A Köz gyû lés fel ha tal maz za az el nö köt, hogy a 2006.
évi költ ség ve tés I.1. pont já ban a Ma gyar or szá gi Né met
Kó ru sok, Ze ne ka rok és Tánc cso por tok Or szá gos Ta ná csa
ügy ve ze tõ bé ré nek tá mo ga tá sá ra biz to sí tott 1 500 000 Ft
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szer zõ dést meg kös se.

6. A Köz gyû lés fel ha tal maz za az el nö köt, hogy a 2006.
évi költ ség ve tés I.1. pont já ban az ELTE Ma gyar or szá gi
Né me tek Ku ta tá si és Ta nár kép zé si Köz pont ja tá mo ga tá sá -
ra biz to sí tott 3 000 000 Ft összeg fel hasz ná lá sá ra vo nat ko -
zó szer zõ dést meg kös se.

7. A Köz gyû lés fel ha tal maz za az Ok ta tá si Bi zott sá got,
hogy a 2006. évi költ ség ve tés I.3.1. pont já ban szak ér tõi dí -
jak, tan esz köz fej lesz tés, va la mint tá mo ga tá sok ra biz to sí -
tott mind össze sen 2 410 000 Ft-ot sa ját ha tás kö ré ben hasz -
nál ja fel, a költ ség nem ben biz to sí tott összeg fel hasz ná lá -
sá ra a szük sé ges meg ál la po dá so kat, szer zõ dé se ket meg -
kös se. A bi zott ság az összeg fel hasz ná lá sá ról a Köz gyû -
lés nek kö te les rend sze re sen be szá mol ni.

8. A Köz gyû lés fel ha tal maz za a Kul tu rá lis Bi zott sá got, 
hogy a 2006. évi költ ség ve tés I.3.2. pont já ban szak ér tõi dí -
jak, tá mo ga tá sok költ ség nem ben biz to sí tott
4 250 000 Ft-ot sa ját ha tás kö ré ben hasz nál ja fel, a költ ség -
nem ben biz to sí tott összeg fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szer -

zõ dé se ket, il let ve meg ál la po dá so kat sa ját ha tás kö ré ben el -
jár va kös se meg. A bi zott ság az összeg fel hasz ná lá sá ról a
Köz gyû lés nek kö te les rend sze re sen be szá mol ni.

9. A Köz gyû lés meg bíz za az el nö köt, hogy a Koch Va -
lé ria Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Kö zép is ko la, va la mint a
Koch Va lé ria Kol lé gi um ki adá si elõ irány za ta i nak nor ma -
tí vá val nem fe de zett há nya dá ra pá lyá za tot nyújt son be az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um hoz, il let ve a Nem ze ti és Et ni kai Ki -
sebb sé gi Hi va tal hoz.

10. A Köz gyû lés az ön kor mány zat in téz mé nye i nek ve -
ze tõ it fel hív ja a szi go rú, ta ka ré kos gaz dál ko dás ra.

11. A Köz gyû lés uta sít ja az ön kor mány zat ál tal fenn -
tar tott köz ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ it, hogy a MNOÖ
ál tal fel kért szak ér tõ i vel együtt mû köd ve 2006. áp ri lis
1-jéig do goz za nak ki ja vas la tot az in téz mé nyek költ sé ge i -
nek csök ken té sé re.

Je len ha tá ro zat 2006. feb ru ár 25. nap ján lép ha tály ba, de 
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal maz ni.

          He i nek Ottó s. k.,
            el nök

1. szá mú mel lék let

Az MNOÖ 2006. évi költségvetése/bevételek

2006. évi terv
(ezer fo rint)

Ál la mi mû kö dé si tá mo ga tás 173 900

Könyv ér té ke sí tés 1 000

Ka mat be vé tel 4 000

In gat lan bér be adás 6 200

Gép jár mû ér té ke sí té se 2 200

MNOÖ in téz mé nyei 70 000

Köz ok ta tá si in téz mé nyek nor ma tív
tá mo ga tá sa 696 308

In téz mé nyek sa ját be vé te lei 69 342

Pá lyá za ti be vé te lek 29 486

Egyéb be vé tel 5 000

Össze sen 1 057 436

Fel hasz ná lá si kö tött ség gel ter helt
pénz ma rad vány (Ma gyar or szá gi Né met
Pe da gó gi ai In té zet) 3 830

Va lé ria-Koch-Kol lé gi um új szo bák
ki ala kí tá sa (Pá lyá za ti pén zek bõl) 2 700

Cél tar ta lék ból fi ze ten dõ té te lek

Or szá gos ki te le pí té si em lék mû ál lí tá sa
(2004. és 2005. évi tart.) 5 000

Szek szár di szí nész la ká sok vá sár lá sa
(2005. évi tart.) 35 000

ÖSSZESEN 1 103 966
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Az MNOÖ 2006. évi költségvetése/kiadások

Költ ség nem
Tev 2006.

(ezer fo rint)

Az MNÖ szer vei

I.1. Köz gyû lés

Uta zá si költ ség, költ ség té rí tés,
rep re zen tá ció 2 700

Né met Ön kor mány za tok nap ja (Gála)
(2006) 4 000

Né met Ön kor mány za tok nap ja (Gála)
(2007) 500

Or szá gos ki te le pí té si em lék mû ál lí tá sa 15 000

Gép já mûvá sár lás 5 700

Szek szár di szí nész la ká sok vá sár lá sa 35 000

Tá mo ga tá sok 33 600

FUEV tag sá gi díj 375

Össze sen 96 875

I.2. El nök ség

Uta zá si költ ség, költ ség té rí tés,
rep re zen tá ció 1 500

El nö ki ke ret 700

Össze sen 2 200

I.3. Bi zott sá gok

Uta zá si költ ség, költ ség té rí tés,
rep re zen tá ció 2 650

Szak ér tõi dí jak, tan esz köz fej lesz tés 750

Dí jak 440

Tá mo ga tá sok 5 910

Össze sen 9 750

I.4. Hi va tal

Bér költ ség és já ru lé kai 77 000

Ál lan dó meg bí zá sok 10 200

Do lo gi ki adá sok 22 002

Ki kül de tés 700

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa 2 500

In téz mé nyek fenn tar tás sal kap cso la tos
egyéb ki adá sok 5 000

Össze sen 117 402

Mind össze sen (I) 226 227

II. Az MNOÖ In téz mé nyei 839 666

III. In téz mé nyi fenn tar tói tá mo ga tás 34 000

Össze sen (I+II+III) 1 099 893

Tar ta lék 4 073

MIND ÖSSZE SEN 1 103 966

Az Országos Szlovák Önkormányzat 
és Intézményeinek 2006. évi költségvetése

[Az Országos Szlovák Önkormányzat
6/2006/KGY (február 22.) számú határozata

alapján]

BEVÉTELEK

Az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat
(OSZÖ) ál la mi tá mo ga tá sa 89 400 000

Az OSZÖ sa ját be vé te le 3 000 000

Az OSZÖ nyi tó pénz esz kö ze 9 756 954

Az OSZÖ összes be vé te le 102 156 954

Az OSZÖ in téz mé nye i nek ál la mi
tá mo ga tá sa 449 192 714

Az OSZÖ in téz mé nye i nek sa ját be vé te le 24 239 290

Az OSZÖ in téz mé nye i nek nyi tó
pénz esz kö ze 45 223 423

Az OSZÖ in téz mé nye i nek a fenn tar tó
ál tal biz to sí tan dó össze ge 33 087 050

Az OSZÖ in téz mé nye i nek pá lyá za tok ból 
be folyt tá mo ga tá sa 5 160 000

Az OSZÖ in téz mé nye i nek összes
be vé te le 556 902 477

FORRÁSOK ÖSSZESEN 659 059 431

KIADÁSOK

Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat
(OSZÖ) sze mé lyi jut ta tá sok 51 100 000

OSZÖ mun kál ta tói já ru lé kok 12 100 000

OSZÖ do lo gi ki adá sok 34 956 954

OSZÖ fel hal mo zá si ki adá sok 4 000 000

Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat
mû kö dé si ki adá sai össze sen 102 156 954

OSZÖ in téz mé nyek sze mé lyi jut ta tá sai 314 326 082

OSZÖ in téz mé nyek mun kál ta tói
já ru lé kai 98 378 650

OSZÖ in téz mé nyek do lo gi ki adá sai 126 297 745

OSZÖ in téz mé nyek fel hal mo zá si
ki adá sai 3 200 000

OSZÖ in téz mé nyek el lá tot tak pénz be li
jut ta tá sa 3 300 000

OSZÖ in téz mé nyek ál ta lá nos tar ta lé ka 11 400 000

OSZÖ in téz mé nyek mû kö dé si
ki adá sai össze sen 556 902 477

KIADÁSOK ÖSSZESEN 659 059 431

          Fu zik Já nos s. k.,
          el nök

2006/33. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2897



A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren -
delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken
kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs -
köny vek sorszámát teszi közzé:

076644B
708647C
212132B
798956B
101709C
647871C
945864E
484458A
369038A
656658C
229908F
169952B
544945A
732681E
654509B
787395B
260819F
718269C
662113C
143851E
770972C
246960C
651426F
178267F
391123F
693424F
095923C
743250A
649716B
425834A
296036F
388113E
599558B
214153E
161978D
122870E
273747E
340011B
184529C
118404E
441086F
260567F
706526B
830712A
962566F
525493C
196026B
071661D

826605E
251639E
695909C
695441D
269662D
565052F
313366D
287479D
028630D
943650E
222687D
473571D
013749A
338544E
333507B
478603D
633432F
207172E
278716D
157552B
354787B
512678C
269354C
066638E
256223C
003160C
398231B
460104C
630316B
400396B
393111C
013001B
502060B
041860C
019857G
507486B
416395B
459413F
987724B
539908E
838194A
931200D
600455D
957023B
238990A
424566D
778437A
227524E
349964E
906472E
347809E
107224B
501974E
707831C
747784D
105666A
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955440D
623606E
209960C
304791E
336764E
884372E
087517E
769328D
270041D
543167C
497122C
553122B
393029A
687050C
636680D
309593A
847691E
517050B
460540D
354296E
253811C
070344B
536280C
387860E
034749F
374951E
407893F
940548E
446051E
374354B
476445C
464486D
649739A
784614D
784608D
784618D
784610D
792802D
698845D
792786D
552700F
978479C
836964A
650054B
817021E
489641D
660885B
527261B
884266C

981162E
777265E
512207D
411837B
441048A
850684B
135466B
657694C
607402E
028677C
863462C
963786B
953748A
922638E
966308D
376367C
840787A
192483F
847292D
178761E
319650F
477225D
389002B
033976E
025923F
302323D
906997E
617363C
145737C
560092B
408359D
212352A
118380C
500275C
179630F
425065C
859588F
804463F
236295D
157706A
749710B
257147B
415253B
663750F
345183A
049266D
720180D
930365C

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 28. szá má ban ki hir de tett, a föld gáz el lá tás ról szó ló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról szó ló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) mó do sí tá sá ról szó ló 49/2006. (III. 10.) Korm. ren de let 2. §-ának (6) be kez dé sé ben a
Vhr. 1. §-ának 22. pont ját meg ál la pí tó szö veg he lye sen:

,,22. napi szál lí tó ve ze té ki ka pa ci tás: a rend szer irá nyí tó ál tal az adott gáz nap ra meg ha tá ro zott föld gáz mennyi ség, amely az adott be táp lá lá si pon -
to kon a ve ze ték rend szer be be táp lál ha tó, il let ve az adott ki adá si pon to kon a ve ze ték rend szer bõl ki ve he tõ;”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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