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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
23/2006. (V. 18.) EüM

rendelete

a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának,
szerkesztésének és szakmai egyeztetése

lefolytatásának eljárásrendjérõl

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 (4) be kez dé sé nek c) pont -
jában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a következõket ren de -
lem el:

1.  §

E ren de let cél ja, hogy a vizs gá la ti és te rá pi ás el já rás ren -
det fej lesz tõ vagy azok adap tá lá sát vég zõk szá má ra or szá -
gos szin ten, egy sé ge sen meg ha tá roz za a fej lesz tés és az
adap tá lás fo lya ma tá nak lé pé se it, a részt ve võk fel adat kö -
rét, il let ve a köz zé té tel kri té ri u ma it. A vizs gá la ti és te -
rápiás el já rás ren det szak mai irányelv, illetve a szakmai
protokoll formájában kell közzétenni.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) szak mai irány elv: az el ér he tõ tu do má nyos bi zo nyí -

té kok kal alá tá masz tott, szisz te ma ti ku san ki fej lesz tett dön -
té si aján lá sok so ro za ta, adott be teg ség cso port kü lön bö zõ
el lá tá si mó do za ta i nak meg ha tá ro zá sá ra, amely nek cél ja,
hogy ja vít sa az egész ség ügyi el lá tás mi nõ sé gét, ha té kony -
sá gát, ered mé nyes sé gét, va la mint se gít se az or vost és a be -
te get a leg meg fe le lõbb el lá tás ki vá lasz tá sá ban,

b) szak mai pro to koll: meg ha tá ro zott be teg ség cso port -
ban és el lá tá si szin ten, egy be teg ség vagy ál la pot – az el ér -
he tõ tu do má nyos bi zo nyí té kok kal alá tá masz tott pre ven tív, 
di ag nosz ti kai, te rá pi ás, ápo lá si, gon do zá si és rehabilitá -
ciós – el lá tá si fo lya ma tá val kap cso la tos te vé keny sé gek
rend sze re zett lis tá ja, amely alap ját ké pe zi az egész ség ügyi 
szol gál ta tá sok szak mai el len õr zé sé nek és fi nan szí ro zá sá -
nak, to váb bá mely nek cél ja az el lá tás biz ton sá gá nak és
egyen le tes szín vo na lá nak biz to sí tá sa,

c) he lyi el já rás rend: e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint köz zé tett szak mai irány el ven, il let ve szak mai pro -
to kol lon, il let ve ezek hi á nyá ban az adott egész ség ügyi
szol gál ta tó gya kor la tán ala pu ló, a be teg ség vagy ál la pot

el lá tá sá ra vo nat ko zó, az adott egész ség ügyi szol gál ta tó nál
és el lá tá si szin ten al kal ma zott he lyi gya kor lat le írá sa,

d) fõbb be teg ség cso port: az egész ség ügyi mi nisz ter ál -
tal – a szak mai kol lé gi um ja vas la ta alap ján – meg ha tá ro -
zott be teg ség cso port.

3.  §

(1) A szak mai kol lé gi um (a továb biak ban: kol lé gi um)
szak te rü le té nek meg fele lõen ja vas la tot ké szít a szak mai
irány elv és a szak mai pro to koll ké szí tés hez szük sé ges
fõbb be teg ség cso por tok ról, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kri té ri u mok figye lembe véte lével.

(2) A fõbb be teg ség cso por tok ki je lö lé sé nek kri té ri u mai
a kö vet ke zõk:

a) a be teg ség elõ for du lá si gya ko ri sá ga je len tõs, il let ve
sú lyos vagy ma ra dan dó egész ség ká ro so dás sal, nagy el lá -
tá si költ ség gel jár,

b) az adott egész ség ügyi prob lé ma meg ol dá sa nép -
egész ség ügyi, il let ve nem ze ti egész ség po li ti kai pri o ri tás,

c) meg fe le lõ el já rá sok kal a meg be te ge dés/ál la pot meg -
elõz he tõ, a mor bi di tás, mor ta li tás csök kent he tõ,

d) a je len le gi és az el vár ha tó te rá pi ás gya kor lat kö zött
in do ko lat lan el té ré sek van nak,
és az a)–d) pont ban fog lal tak mel lett bi zo nyí té kok áll nak
ren del ke zés re az irány elv, pro to koll össze ál lí tá sá hoz, to -
váb bá azok be ve ze té sé vel az el lá tás ered mé nyes sé ge,
költséghatékonysága javítható.

(3) A kol lé gi um a ja vas la tot az egész ség ügyi mi nisz ter -
nek (a továb biak ban: mi nisz ter) kül di meg, aki – a ja vas lat
be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül – dönt a fõbb be teg ség -
cso por tok ról.

(4) A mi nisz ter az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um) hon lap ján te szi köz zé a fõbb be -
teg ség cso por tok ra vo nat ko zó dön té sét és azt meg kül di a
kol lé gi um nak is.

(5) A kol lé gi um a szak te rü le té nek meg fele lõen, éven te
fe lül vizs gál ja a fõbb be teg ség cso por tok ra vo nat ko zó
(4) be kez dés sze rin ti dön tés mó do sí tá sá nak szükséges -
ségét.

(6) A kol lé gi um a fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó ja vas la tát
min den év már ci us 31-éig kül di meg a mi nisz ter nek. A mi -
nisz ter – a fe lül vizs gá la ti ja vas lat be ér ke zé sét kö ve tõ
30 na pon be lül – dönt a fõbb be teg ség cso por tok mó do sí tá -
sá ról. A mi nisz ter a mi nisz té ri um hon lap ján te szi köz zé a
fõbb be teg ség cso por tok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó dön té sét
és azt meg kül di a kol lé gi um nak is.

4.  §

(1) A 3.  § (3) be kez dé se, il let ve a 3.  § (6) be kez dé se sze -
rin ti dön tést kö ve tõ 30 na pon be lül – amennyi ben a mi -
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nisz ter más ha tár idõt nem ál la pít meg – a kol lé gi um szak -
te rü le té nek meg fele lõen té ma ja vas la tot ké szít a ki dol go -
zás ra ke rü lõ szak mai irány el vek rõl és szak mai pro to kol -
lok ról az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

(2) Az Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont
ve ze tõ je, az or szá gos in té zet ve ze tõ je, az érin tett szak mák
kol lé gi u mi el nö ke, to váb bá az egész ség ügy te rü le tén mû -
kö dõ szak mai szer ve ze tek, tu do má nyos tár sa sá gok és a be -
teg szer ve ze tek ész re vé telt te het nek a té ma ja vas lat ra vo -
nat ko zó an, il let ve ön ál ló ja vas la tot te het nek a 3.  § (4) be -
kez dé se, il let ve 3.  § (6) be kez dé se sze rin ti hon la pon tör té -
nõ köz zé té tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül a kol lé gi um ré -
szé re. A kol lé gi um a té ma ja vas lat el ké szí té sé nél figye -
lembe ve szi az ész re vé te le ket, ja vas la to kat.

(3) A kol lé gi um a té ma ja vas la tot a mi nisz ter nek kül di
meg. A té ma ja vas lat a mi nisz té ri um hon lap ján vé le mé -
nyez he tõ.

(4) A mi nisz té ri um a té ma ja vas la tok el fo ga dá sá hoz
szak ér tõ ket von be, a fi nan szí ro zás, az epi de mi o ló gia, a bi -
zo nyí té ko kon ala pu ló or vos lás (a továb biak ban: BAO), az
egész ség-gaz da ság tan és az egész ség ügyi tech no ló gia
elem zés te rü le té rõl.

(5) A té ma ja vas lat el fo ga dá sá ról, il let ve el uta sí tá sá ról a
mi nisz ter – a té ma ja vas lat be ér ke zé sét köve tõen 60 na pon
be lül – dönt, és er rõl a kol lé gi um el nö két ér te sí ti. Az el fo -
ga dott té má kat, a ké szí té sért fe le lõs kol lé gi um ne vét és
az el ké szí tés ha tár ide jét a mi nisz té ri um hon lap ján közzé -
teszi.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti köz zé té tel tõl szá mí tott
15 na pon be lül az érin tett szak mák kol lé gi u ma i nak el nö kei 
az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti fej lesz tõ cso port ban való
rész vé te li szán dé ku kat je lez he tik a ké szí té sért fe le lõs
kollé gium el nö ke felé.

5.  §

(1) A ké szí té sért fe le lõs kol lé gi um el nö ke té mán ként
szak ér tõi fej lesz tõ cso por tot je löl ki az érin tett szak mák
kol lé gi u ma i nak be vo ná sá val.

(2) A fej lesz tõ cso port mun ká ját – a kol lé gi um el nö ke
ál tal ki je lölt – BAO-ban jár tas té ma ve ze tõ ko or di ná tor irá -
nyít ja. A té ma ve ze tõ ko or di ná tor fe le lõs a fej lesz tés mód -
szer ta ná nak meg ha tá ro zá sá ért is.

6.  §

(1) A fej lesz tõ cso port a té má ra vo nat ko zó már meg le võ 
szak mai sza bá lyo kat, szak iro da lom ban köz zé tett szak mai
kö ve tel mé nye ket, mód szer ta ni út mu ta tó kat, aján lá so kat
fel ku tat ja és össze gyûj ti.

(2) A fej lesz tõ cso port dönt ar ról, hogy az adott té má ra
vo nat ko zó nem zet kö zi aján lá so kat adap tál ja vagy új irány -

el vet, il let ve pro to kollt fej leszt ki. A nem zet kö zi aján lá sok 
adap tá ci ó ja in do kolt, ha az meg fe le lõ bi zo nyí té ko kon ala -
pul és an nak figye lembe véte lével el vég zett be avat ko zás
meg fe lel a jog sza bá lyok ban rög zí tett ren del ke zé sek nek.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti adap tá ció nem
le het sé ges, ak kor a fej lesz tõ cso port el vég zi az új szak mai
irány elv vagy szak mai pro to koll ki dol go zá sát. A ki dol go -
zást a tu do mány min den ko ri ál lá sát tük rö zõ és bi zo nyí té -
ko kon ala pu ló már meg le võ szak mai irány el vek, a mód -
szer ta ni út mu ta tók ban köz zé tett sza bá lyok, és a szé les kör -
ben el fo ga dott szak iro da lom ban köz zé tett szak mai kö ve -
tel mé nyek figye lembe véte lével kell el vé gez ni.

(4) A fej lesz tõ cso port a 4.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott – hon la pon tör té nõ – köz zé té tel tõl szá mí tott 180 na -
pon be lül ké szí ti el a szak mai irány elv, il let ve pro to koll
ter ve ze tét (a továb biak ban: ter ve zet). A mi nisz ter 180 nap -
tól el té rõ ha tár idõt is meg ál la pít hat.

(5) A szak mai irány elv tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nye i nek meg ha tá ro zá sát a 2. szá mú mel lék let, a szak mai
pro to koll tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro -
zá sát a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za. A fej lesz tõ cso port
a 2. és a 3. szá mú mel lék let ben fog lal tak sze rint ké szí ti el a
ter ve ze tet.

7.  §

(1) A ter ve ze tet a ké szí té sért fe le lõs kol lé gi um el nö ke
kül di meg vé le mé nye zés cél já ból 30 nap ra a té má ban érin -
tett szak mák kol lé gi u ma i nak, to váb bá hon la pon tör té nõ
köz zé té tel cél já ból a mi nisz té ri um nak is. A ter ve zet a mi -
nisz té ri um hon lap ján vé le mé nyez he tõ.

(2) Amennyi ben az érin tett szak mák kol lé gi u mai és a
ké szí té sért fe le lõs kol lé gi um a ter ve zet tar tal má ban nem
ért egyet és a kö zöt tük levõ szak mai egyez te tés sem ve zet
ered mény re, ak kor a kü lön jog sza bály sze rin ti Kol lé gi u mi
El nö kök Tes tü le te köz re mû kö dik az egy sé ges szak mai ál -
lás pont ki ala kí tá sá ban. Az egy sé ges szak mai ál lás pon tot
az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül
kell ki ala kí ta ni.

(3) Az el fo ga dott ter ve ze tet a ké szí té sért fe le lõs kollé -
gium el nö ke kül di meg a mi nisz té ri um nak. A miniszté -
rium az el fo ga dott ter ve ze tet – 30 na pos ha tár idõ tûzésé -
vel – vé le mé nye zés re meg kül di az or szá gos tisz ti fõ or vos -
nak, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ igaz ga tó -
já nak és a mi nisz ter ál tal fel kért BAO szak ér tõ nek, to váb -
bá a szak mai ka ma ra el nö ké nek.

(4) A mi nisz té ri um és a ké szí tõ kol lé gi um el nö ke – a fej -
lesz tõ cso port be vo ná sá val – a (3) be kez dés sze rin ti sze -
mé lyek vé le mé nyét mér le ge li és je len tõs ki fo gá sok ese tén
egyez te tést kez de mé nyez. Az egyez te tés ered mé nye kép -
pen a mi nisz té ri um a ter ve ze tet át dol go zás ra vagy vég le -
ge zés re kül di meg a ké szí tõ kol lé gi um el nö ké nek.
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(5) A ter ve zet vég le ge zés re tör té nõ meg kül dé sé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül a fej lesz tõ cso port a szak mai irány el -
vet, il let ve szak mai pro to kollt el ké szí ti, és azt a ké szí té sért
fe le lõs kol lé gi um el nö ke jó vá ha gyás ra meg kül di a mi nisz -
ter nek.

8.  §

(1) A jó vá ha gyott szak mai irány el vet, va la mint a szak -
mai pro to kollt az Egész ség ügyi Köz löny és a mi nisz té ri um 
hon lap ja te szi köz zé.

(2) A szak mai irány el ve ket és a szak mai pro to kol lo kat a
köz zé té tel tõl szá mí tott 3 éven te fe lül kell vizs gál ni. A fe -
lül vizs gá la tot az érin tett kol lé gi um el nö ke kez de mé nye zi.

(3) Az érin tett kol lé gi um el nö ke so ron kí vül kez de mé -
nye zi a szak mai irány elv, il let ve szak mai pro to koll fe lül -
vizs gá la tát, ha az ab ban fog lal ta kat az or vos tu do mány fej -
lõ dé se vagy a nem zet kö zi gya kor lat lé nye ges kér dé sek ben
túl ha lad ja. A szak mai irány elv, il let ve szak mai pro to koll
ál tal érin tett te rü let or szá gos szak fel ügye lõ je is so ron kí vül 
kez de mé nyez he ti a fe lül vizs gá la tot, ha a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott te vé keny sé ge so rán tu do má sá ra ju -
tott té nyek alap ján a szak mai irány elv, il let ve szak mai pro -
to koll mó do sí tá sa szük sé ges.

(4) A fe lül vizs gá lat ra az 5–7.  §-ok ban fog lalt ren del ke -
zé se ket kell al kal maz ni.

9.  §

(1) A mi nisz ter fel kér he ti a kol lé gi um el nö két az ál ta la
meg ha tá ro zott té má ban szak mai irány elv, il let ve szak mai
pro to koll ké szí té sé re, amennyi ben an nak el ké szí té sé hez
egész ség po li ti kai ér dek fû zõ dik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a 3–4.  §-ok ban
meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket nem kell al kal maz ni.

10.  §

(1) A szak mai irány elv, il let ve szak mai pro to koll al kal -
ma zá sá ról és az azok tól való el té rés le he tõ sé gé rõl kü lön
jog sza bály ren del ke zik.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za tá ban ren del kez nie kell a szak mai irány -
elv ben, il let ve a szak mai pro to koll ban fog lal tak meg va ló -
sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl.

11.  §

(1) A he lyi el já rás rend szak mai irány elv, il let ve szak -
mai pro to koll hi á nya ese tén is ké szít he tõ.

(2) A he lyi el já rás rend ké szí té se ese tén az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges szak mai mi ni mum -
fel té te lek rõl  szóló kü lön jog sza bály ban fog lal ta kat figye -
lembe kell ven ni.

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a szak mai
irány elv és a szak mai pro to koll ké szí tés hez szük sé ges a
fõbb be teg ség cso por tok ról  szóló ja vas la tot a kol lé gi u mok
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül te szik
meg.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ki adott mód szer ta ni
le ve let, út mu ta tót, aján lást e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 2 éven be lül fe lül kell vizs gál ni. A kol lé gi um a fe lül -
vizs gá lat ra vo nat ko zó an ütem ter vet ké szít, és azt jó vá ha -
gyás cél já ból – e ren de let ha tály ba lé pését kö ve tõ – 60 na -
pon be lül meg kül di a mi nisz ter nek.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 23/2006. (V. 18.) EüM rendelethez

Témajavaslat és ütemterv az irányelvek/protokollok készítéséhez

Sor szám
Irány elv/pro to koll 

meg ne ve zé se
Ké szí tõk

Érin tett szak mai kol lé gi um
(kon szen zus)

Ha tár idõ



Kérdõív az irányelv/protokoll témaválasztásához

1. Irány elv/pro to koll fej lesz té sét kez de mé nye zõ szer ve zet

2. Irány elv/pro to koll címe

3. Té ma vá lasz tás in dok lá sa
 

3.1. Az irány elv/pro to koll fej lesz té sé nek oka
3.2. A kli ni kai prob lé ma hát te re
3.3. A je len le gi gya kor lat és az el vár ha tó gya kor lat kö zött ta pasz talt el té ré sek, a ha zai pra xis va ri á ci ók be mu ta tá sa,

 lehetséges ma gya rá za ta
3.4. A be teg ség/ál la pot/el já rás gya ko ri sá ga, sú lyos sá ga (költ sé gei)
3.5. Az irány elv/pro to koll cél cso port jai, fel hasz ná lá si te rü le tei
3.6. Az irány elv/pro to koll gya kor la ti be ve zet he tõ sé gé nek fel té te lei
3.7. A té ma vá lasz tást in do ko ló egyéb té nye zõk

Szem pon tok Igen Va ló szí nû Kis eséllyel Nem

A be teg ség elõ for du lá si gya ko ri sá ga je len tõs, il let ve sú lyos
vagy ma ra dan dó egész ség ká ro so dás sal, nagy el lá tá si 
költ ség gel jár

Az adott egész ség ügyi prob lé ma meg ol dá sa nép egész ség ügyi,
il let ve nem ze ti egész ség po li ti kai pri o ri tás

Meg fe le lõ el já rá sok kal a meg be te ge dés/ál la pot meg elõz he tõ, 
a mor bi di tás, mor ta li tás csök kent he tõ

A je len le gi és az el vár ha tó te rá pi ás gya kor lat kö zött 
in do ko lat lan el té ré sek van nak

Az irány elv, pro to koll be ve ze té sé vel az el lá tás 
ered mé nyes sé ge, költ ség ha té kony sá ga ja vít ha tó

Meg fe le lõ bi zo nyí té kok áll nak ren del ke zés re az irány elv, 
pro to koll össze ál lí tá sá hoz

2. számú melléklet a 23/2006. (V. 18.) EüM rendelethez

A szakmai irányelvek tartalmi és formai követelményei

1. Az irány elv címe és té má ja

Az irány elv ál tal érin tett kli ni kai te rü let, prob lé ma pon tos meg ha tá ro zá sa

2. Az irány elv cél ja és cél cso port ja(i)

Az irány elv alap ve tõ cél ki tû zé sei
Az irány elv el sõd le ges, má sod la gos cél cso port jai

3. Az irány elv fej lesz tés sel kap cso la tos in for má ci ók

3.1. Irány elvfej lesz tés mód sze rei, fej lesz tõ cso port
Az irány elv fej lesz té sét kez de mé nye zõ, jó vá ha gyó, szpon zo rá ló szer ve zet(ek)
Az irány elv fej lesz té sé ben érin tett kli ni kai és egyéb szak te rü le tek, szer ve ze tek, vé le mé nye zõ testületek
A fej lesz tõcso port tag jai
Kon zul tá ció, szak mai ér té ke lés és vé le mé nye zés részt ve või, lektorok
Az irány elv fej lesz tés fo lya ma tá nak pon tos le írá sa
Bi zo nyí té kok ke re sé se: ke re sé si stra té gia, adat bá zi sok, sze lek ci ós kri té ri u mok, a leg utol só iro da lom-ke re sés dá tu ma,

a leg fris sebb bi zo nyí té kok for rá sá nak dá tu ma, fo lya mat ban levõ ta nul má nyok
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Bi zo nyí té kok ér té ke lé se: kri ti kus ér té ke lés, evi den ciatáb lák mód sze rei, al kal ma zott kér dõ ívek for rá sai, a bi zo nyí té -
kok és aján lá sok rang so ro lá sá nak elve és leírása

Hasz nált kon szen zuste rem tõ tech ni kák
Kon zul tá ció, szak mai ér té ke lés mód sze rei, dátuma
Egész ség-gaz da ság ta ni elem zé sek mód sze rei (ha re le váns)
Pró ba ta nul má nyok kö rül mé nyei, mód sze rei
Ter jesz tés és be ve ze tés stra té gi á ja
Ér té ke lés és fe lül vizs gá lat ter ve zett mód szer ta na
Hi ány zó in for má ci ók azo no sí tá sá nak módszerei

3.2. Do ku men tá ció
A ki adás dá tu ma
Fe le lõs ki adó (szer ve zet, sze mély)
Az irány elv ér vé nyes sé gi ide je
Az irány elv fe lül vizs gá la tá nak ha tár ide je, fe le lõ se
Az irány elv vel kap cso la tos jogi meg fon to lá sok

4. Az irány elv ké szí té sé ben, vé le mé nye zé sé ben részt ve võ szak mai kol lé gi u mok, szak mai szervezetek

5. Az irány elv le írá sa

5.1. Össze fog la lás: Az irány elv és aján lá sa i nak tö mör össze fog la lá sa

5.2. Tar ta lom

5.3. Be ve ze tés
A kli ni kai prob lé ma hát te re, kli ni kai re le van ci á ja, ma gyar or szá gi hely zet kép epi de mi o ló gi ai, mor bi di tá si, mor ta li tá si

ada tok, a be teg ség súlyossága, költségei stb.
Az irány elvfej lesz tés (fris sí tés) szük sé ges sé gé nek in dok lá sa a je len le gi gya kor lat és az op ti má lis/el vár ha tó gya kor lat

kö zöt ti el té ré sek és ha tá sa i nak be mu ta tá sa, a ha zai pra xis-va ri á ci ók és kli ni kai, gaz da sá gi következményeinek
bemutatása, indoklása

Az irány elv be ve ze té sé vel el ér he tõ ered mé nyek, vár ha tó egész ség-nye re ség
Az irány elv gya kor la ti be ve zet he tõ sé gé nek esé lyei, fel té te lei, a je len le gi gya kor lat meg vál toz ta tá sá nak esé lyei

5.4. Leg fon to sabb meg ál la pí tá sok, aján lá sok, al go rit mu sok
A kli ni kai dön tés ho za tal lo gi kai me ne te sze rint össze ál lí tott fõbb aján lá sok, az ál lí tá so kat alá tá masz tó bi zo nyí té kok és 

az aján lá sok ere jé nek exp li cit megjelölésével (táblázat)
A kli ni kai dön tés ho za tal lo gi kai me ne te sze rint össze ál lí tott, stan dard for má tu mú kap csolt fo lya mat áb rák

(algoritmusok)

5.5. Rész le tes irány elv
A kli ni kai dön tés ho za tal lo gi kai me ne te sze rint, az irány elv aján lá sa i nak rész le tes ki fej té se az aján lá so kat alá tá masz tó 

bi zo nyí té kok összefoglalásával
Az aján lá sok kö zött ne csak azo kat so rol juk fel, me lyek a leg erõ sebb bi zo nyí té kok kal alá tá masz tot tak, ha nem azo kat

is me lyek a kon zul tá ció, peer re vi ew fá zi sá ban ki ala kult kon szen zus-vé le mé nyek alap ján az el lá tás ra legnagyobb
hatással vannak

So rol juk fel azo kat a pon to kat, me lyek re vo nat ko zó an nin cse nek bi zo nyí té kok, és je löl jük, hogy az ál lí tá sok kon szen -
zu son, egy szak mai cso port ta pasz ta la tán vagy egyéni véleményen ala pul nak

Emel jük ki azo kat a pon to kat, ahol bi zony ta lan ság vagy szak mai vé le mény kü lön bö zõ ség van a ja vas la tok kal kap cso -
lat ban (Meg kell adni, ha va la mely aján lás sal kap cso lat ban nem si ke rült konszenzusra jutni.)

Az irány elv aján lá sai ál tal el ér he tõ ki me ne ti ered mé nyek be csült elõ for du lá sa (pro ba bi lity risk)
Al ter na tív di ag nosz ti kai, ke ze lé si és el lá tá si el já rá sok, az azok kal el ér he tõ ki me ne ti ered mé nyek, be csült elõ for du lá -

suk (a bi zo nyí té kok felsorolásával)
Az irány elv aján lá sai ál tal a be teg nek oko zott po ten ci á lis ve szé lyek (be ne fit-harm arány) és mel lék ha tá sok (pl. fi zi kai, 

pszi chi kai, anya gi, el lá tás hoz való hoz zá fé rés, várakozási idõ)
Az aján lást mó do sí tó kör nye ze ti – be teg – jel lem zõk
Spe ci á lis, ki vé te les hely ze tek meg ha tá ro zá sa, me lyek ben az adott aján lás al kal ma zá sa akár ká ros is le het, a ki zá rá sok,

kü lön bö zõ sé gek oká nak meg adá sá val (Fel tû nõ en je lez zük azo kat a spe ci á lis ese te ket, ame lyek ben az irány elv hasz -
nálata ti los!)
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Az irány elv be ve ze té sét tá mo ga tó esz kö zök, mód sze rek
Ter jesz tés, be ve ze tés stra té gi á ja, és az ah hoz szük sé ges kép zé si, sze mé lyi, tech ni kai, szer ve ze ti feltételek
A be ve ze tés ha tá sát fel mé rõ kli ni kai au di tot se gí tõ stan dard-kri té ri um-cél-in di ká tor cso por tok meg ha tá ro zá sa, az

értékelés idõskálája
Be teg tá jé koz ta tás ban szük sé ges in for má ci ók, be teg-kép zé si prog ra mok, be teg tá jé koz ta tó kiadványok mintáival.
A be ve ze tést se gí tõ ki egé szí tõ anya gok, pl. kór lap ba he lyez he tõ em lé kez te tõk, adat lap min ták stb.

5.6. Füg ge lé kek
A füg ge lék az irány el vek fej lesz té sé vel kap cso la tos ki egé szí té se ket, táb lá za to kat és se géd anya go kat tartalmazza.

Például:
– Kri ti kus ér té ke lés hez hasz nált kér dõ ívek
– Evi den ciatáb lák
– Kon zul tá ció, szak mai vé le mé nyez te tés ered mé nyei
– Pró ba ta nul mány ered mé nyei
– Hi ány zó in for má ci ók azo no sí tá sa, to váb bi ku ta tá si te rü le tek megjelölése

6. Iro da lom

3. számú melléklet a 23/2006. (V. 18.) EüM rendelethez

1. A szakmai protokoll tartalmi és formai követelményei

Az aján lást az aláb bi tar tal mi ele mek figye lembe véte lével, ta gol tan, tö mö ren, át te kint he tõ en, a fel hasz ná lást tá mo ga tó 
mó don, és le he tõ ség sze rint al go rit mi zál tan kell össze ál lí ta ni! Az aláb bi ele mek bõl – az I. és VI–IX. fe je ze tek kivéte -
lével – csak az adott szak ma és téma szem pont já ból re le ván sa kat kell felhasználni a protokoll összeállításakor.

Az aján lá sok és az azo kat alá tá masz tó tu do má nyos bi zo nyí té kok kö zöt ti össze füg gést a for rás szö veg ben való pon tos
meg je lö lé sé vel, a tu do má nyos pub li ká ci ók hoz ha son ló hi vat ko zá si gyakorlat szerint kell megjeleníteni.

1.1. Szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése

Betegség/betegségcsoport neve

A protokoll címe1

A protokoll készítéséért felelõs szervezet

I. Alap ve tõ meg fon to lá sok

1. A pro to koll al kal ma zá si/ér vé nyes sé gi területe
1.1. A pro to koll té má já nak pon tos meg ha tá ro zá sa, a té ma vá lasz tás indoklása
1.2. A pro to koll cél ja
1.3. A pro to koll cél cso port jai (el lá tot tak és a pro to kollt al kal ma zó el lá tók köre, el lá tá si szint)

2. De fi ní ci ók, rö vi dí té sek

3. A be teg ség/ál la pot le írá sa
3.1. Koc ká za ti és ki vál tó té nye zõk
3.2. Ge ne ti kai hát tér
3.3. In ci den cia/Pre va len cia/Mor bi di tás/Mor ta li tás Ma gyar or szá gon
3.4. Jel lem zõ élet kor és nem
3.5. Pa na szok/Tü ne tek/Ál ta lá nos jel lem zõk
3.6. Érin tett szerv rend szer(ek)
3.7. Gya ko ri társ be teg sé gek

4. Az el lá tá si fo lya mat le írá sa, el lá tá si al go rit mus

1 A cím ben meg kell adni a be teg ség/ál la pot meg ne ve zé sét, a be teg cso port és el lá tá si szint meg ha tá ro zá sát, akik re a pro to koll vo nat ko zik, és a pro to koll ál -
tal le fe dett el lá tás for má ját: pl. Fel nõtt ko ri di a be tes mel li tus di ag nosz ti ká ja és ke ze lé se há zi or vo si gya kor lat ban.
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II. Di ag nosz ti kai el já rá sok

1. Anam né zis

2. Fi zi ká lis vizs gá la tok

3. Kö te le zõ (mi ni má li san el vég zen dõ) di ag nosz ti kai vizs gá la tok és azok gya ko ri sá ga (fel hasz nált bi zo nyí té kok, azok 
szintjei és forrásai)

3.1. La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
– A la bo ra tó ri u mi teszt(ek) és azok adott ál la pot ra vo nat ko zó di ag nosz ti kai ha té kony sá gá nak mu ta tói (pl. szen -

zi ti vi tás, spe ci fi ci tás, pre dik tív ér ték)
– A la bo ra tó ri u mi ered mé nyek in terp re tá lá sát be fo lyá so ló té nye zõk (pl. pre ana li ti kai és ana li ti kai meg fon to lá -

sok, be teg elõ ké szí tés, gyógy sze rek, in ter fe ren ci ák, egyéb be teg sé gek és ál la po tok)
3.2. Kép al ko tó vizs gá la tok

– A kép al ko tó el já rás(ok) adott ál la pot ra vo nat ko zó di ag nosz ti kai ha té kony sá gá ra uta ló jel lem zõk (pl. szen zi ti -
vi tás, spe ci fi ci tás, pre dik tív ér ték)

3.3. Egyéb vizs gá la tok

4. Ki egé szí tõ di ag nosz ti kai vizs gá la tok, dif fe ren ci ál di ag nosz ti ka (fel hasz nált bi zo nyí té kok, azok szintjei és forrásai)

5. Di ag nosz ti kai al go rit mu sok

III. Ke ze lés

III/1. Gyógy sze res ke ze lés
1.1. Gyógy sze res te rá pia rész le tes al go rit mu sa (el lá tá si szin tek meg je lö lé sé vel)
1.2. Aján lott gyógy sze res ke ze lés (fel hasz nált bi zo nyí té kok, azok szint jei és forrásai)

– Kont ra in di ká ci ók
– Le het sé ges je len tõs in ter ak ci ók

1.3. Ki egé szí tõ/Al ter na tív gyógy sze res ke ze lés (fel hasz nált bi zo nyí té kok, azok szint jei és forrásai)

III/2. Se bé sze ti jel le gû el lá tás (el lá tá si szin tek meg je lö lé sé vel) (fel hasz nált bi zo nyí té kok, azok szint jei és forrásai)
2.1. Mû tét

– mû té ti in di ká ció
– mû té ti elõ ké szí tés
– mû té ti ér zés te le ní tés
– mû tét
– poszt ope rá ci ós te en dõk
– pe ri ope ra tív ápo lá si te en dõk

2.2. Egyéb se bé sze ti jel le gû el lá tá si le he tõ sé gek

III/3. Egyéb be avat ko zá sok (el lá tá si szin tek meg je lö lé sé vel)
(fel hasz nált bi zo nyí té kok, azok szint jei és for rá sai)
3.1. Ál ta lá nos in téz ke dé sek
3.2. Spe ci á lis ápo lá si te en dõk
3.3. Fi zi kai ak ti vi tás
3.4. Di é ta
3.5. Be teg ok ta tás

III/4. Egyéb te rá pia (pszi cho te rá pia, gyógy fog lal koz ta tás stb.)

IV. Re ha bi li tá ció

1. A re ha bi li tá ció szük sé ges sé gé nek pa ra mé te rei

2. A meg fe le lõ re ha bi li tá ci ós el lá tás szintje

3. Ál ta lá nos in téz ke dé sek

4. Spe ci á lis re ha bi li tá ci ós teendõk
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V. Gon do zás

1. Pri mér és sze kun der pre ven ció fel ada tai

2. Prog nó zis
  – be teg ség vár ha tó ki me ne te le
  – ke ze lés vár ha tó idõ tar ta ma
  – le het sé ges szö võd mé nyek, meg elõ zé sük (ter ci er pre ven ció) és ke ze lé sük

3. El len õr zés

VI. Az el lá tás meg fe le lõ sé gé nek in di ká to rai

A szak mai pro to koll alap ján vég zett te vé keny ség(ek) ered mé nyes sé gé nek mu ta tói [fo lya mat-, ered mény in di ká to rok,
me lye ket az Egész ség ügyi Köz löny LIII. Év fo lyam 13. szá má ban (2003.V. 29.) meg je lent „Az egész ség ügyi in téz mé -
nyek bel sõ mi nõ ség irá nyí tá si rend sze ré nek fej lesz té sé hez ja va solt szakmai in di ká to rok” mintájára kérünk meg ad ni]

VII. A pro to koll be ve ze té sé nek fel té te lei

1. Tár gyi fel té te lek

2. Sze mé lyi fel té te lek

3. Szak mai/kép zé si fel té te lek

4. Egyéb fel té te lek

VIII. Iro da lom jegy zék

1. Iro da lom

2. Kap cso ló dó in ter ne tes ol da lak

IX. Mel lék let

1. A pro to kollfej lesz tés mód sze rei
1.1. Az iro da lom ke re sés és ki vá lasz tás mód sze rei
1.2. A fel hasz nált nem zet kö zi irány el vek adap tá lá sá nak módszerei
1.3. Érin tett társ szak mák kal való vé le mé nye zés és kon szen zus
1.4. A bi zo nyí ték és aján lás szin tek meg ha tá ro zá sa, ma gya rá za ta

2. Az aján lá sok al kal ma zá sát tá mo ga tó se géd anya gok, be teg tá jé koz ta tók

3. A pro to kollfej lesz tést tá mo ga tó szer ve ze tek, szpon zo rok

4. Egyéb meg jegy zé sek

A szak mai pro to koll ér vé nyes sé ge: ........... év .................. hó ............. nap

1.2. Rehabilitációs szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése

Betegség/betegségcsoport neve

A protokoll készítõje

1. De fi ní ci ók

2. A re ha bi li tá ció cél ja

3. A re ha bi li tál ha tó ság fel té te lei

4. A re ha bi li tá ci ós prog ram ele mei
4.1. Szo ma ti kus ál la pot fel mé ré se
4.2. Funk ci o ná lis ál la pot fel mé ré se
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4.3. Pszi chés ál la pot
4.4. Ter hel he tõ ség fel mé ré se
4.4.1. Er go met ria
4.4.2. Egyéb
4.5. Alap be teg ség kró ni kus ke ze lé sé nek foly ta tá sa
4.6. Szö võd mé nyek meg elõ zé se és ke ze lé se
4.6.1. Gyógy sze res
4.6.2. Mû té ti
4.7. Ön el lá tás el éré se
4.8. Erõn lét ja ví tá sa
4.9. Mo bi li tás biz to sí tá sa
4.10. Ál la pot el fo gad ta tá sa (lel ki ve ze tés) és az an nak meg fe le lõ élet vi tel elsajátítása
4.11. Se géd esz kö zök biz to sí tá sa
4.12. Szo ci á lis in téz ke dé sek kez de mé nye zé se

V. Az el lá tás meg fe le lõ sé gé nek in di ká to rai

A szak mai pro to koll alap ján vég zett te vé keny ség(ek) ered mé nyes sé gé nek mu ta tói [fo lya mat-, ered mény in di ká to rok,
me lye ket az Egész ség ügyi Köz löny LIII. Év fo lyam 13. szá má ban (2003. V. 29.) meg je lent „Az egész ség ügyi in téz mé -
nyek bel sõ mi nõ ség irá nyí tá si rend sze ré nek fej lesz té sé hez ja va solt szakmai in di ká to rok” mintájára kérünk meg ad ni]

A szak mai pro to koll ér vé nyes sé ge: .................... év ..................... hó .............. nap

1.3. Ápolási szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése
(kiegészítés az orvos szakmai protokollhoz)

Betegség/betegségcsoport neve

A protokoll készítõje

I. Di ag nó zis

1. Anam né zis
1.1. Ápo lá si anam né zis
1.2. Fi zi o te rá pi ás anam né zis
1.3. Táp lál ko zá si anam né zis

2. Fi zi ká lis vizs gá la tok
2.1. Fi zi ká lis ál la pot fel mé ré se
2.2. Moz gás ál la pot fel mé ré se
2.3. Táp lált sá gi ál la pot fel mé ré se

3. Di ag nosz ti kai vizs gá la tok
3.1. Szak dol go zók ál tal vé gez he tõ di ag nosz ti kai vizs gá la tok

4. Di ag nosz ti kai al go rit mu sok
4.1. Ápo lá si di ag nó zi sok
4.2. Funk ci o ná lis di ag nó zis
4.3. Táp lál ko zás-za va rok di ag nosz ti ká ja

5. El lá tás ter ve zé se
5.1. Ápo lá si terv
5.2. Gyógy tor na, fi zi o te rá pia ke ze lé si terv
5.3. Táp lá lás te rá pi ás terv
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III. Ke ze lés

1. Szak dol go zói te vé keny sé gek
1.1 Ápo lá si te vé keny ség, be avat ko zá sok, mû ve le tek
1.2. Fi zi o te rá pi ás mû té ti elõ ké szí tés, utó ke ze lés
1.3. Di é ta al kal ma zá sa or vo si ren de lés szerint

2. Fi zi kai ak ti vi tás
2.1. Ápo lá si te vé keny ség
2.2. Gyógy tor na, fi zi o te rá pia
2.3. Táp lál ko zás te rá pia

3. Be teg ok ta tás
3.1. Be teg tá jé ko zta tás és edu ká ció szak dol go zói kom pe ten cia szerint

4. Ki egé szí tõ/al ter na tív gyógy sze res ke ze lés
4.1. Di é ta-gyógy szer in ter ak ció, táp lá lék-ki egé szí tõk, gyógy te ák, gyógy nö vé nyek

IV. Re ha bi li tá ció

1. Re ha bi li tá ció
1.1. Ko rai re ha bi li tá ci ós terv
1.2. Gyógy tor na, fi zi o te rá pia
1.3. Táp lál ko zás te rá pia

V. Gon do zás

1. Rend sze res el len õr zés és a szük sé ges kor rek ci ók el vég zé se

2. Meg elõ zés
2.1. Ápo lá si te vé keny ség, be avat ko zá sok, mû ve le tek
2.2. Gyógy tor na, fi zi o te rá pia
2.3. Táp lál ko zás te rá pia
2.4. Szak dol go zói kom pe ten cia sze rint egész ség ne ve lés és egész ség fej lesz tés

3. Le het sé ges szö võd mé nyek
3.1. Koc ká za ti di ag nó zis ra épí tett ápo lá si terv
3.2. Gyógy tor na, fi zi o te rá pi ai ke ze lé si terv

4. Szö võd mé nyek ke ze lé se
4.1. Ápo lá si te vé keny ség
4.2. Gyógy tor na, fi zi o te rá pia
4.3. Táp lál ko zás te rá pia

5. Be teg ok ta tás
5.1. Be teg tá jé koz ta tás és edu ká ció szak dol go zói kom pe ten cia szerint

6. Ke ze lés vár ha tó idõ tar ta ma/prog nó zis
6.1. Ápo lá si terv/cél vár ha tó idõ tar ta ma
6.2. Gyógy tor na, fi zo te rá pi ai terv/cél vár ha tó idõ tar ta ma

7. Ott ho ni szak ápo lás
7.1. Ápo lá si te vé keny ség, be avat ko zá sok, mû ve le tek
7.2. Gyógy tor na, fi zi o te rá pia
7.3. Táp lál ko zás te rá pia
7.4. Be széd és fog lal ko zás te rá pia
7.5. Szak dol go zói kom pe ten cia sze rint egész ség ne ve lés és egész ség fej lesz tés

8. Az el lá tás/ápo lás meg fe le lõ sé gé nek in di ká to rai
8.1. Szak mai mun ka ered mé nyes sé gé nek mu ta tói

A szak mai pro to koll ér vé nyes sé ge: .................. év .......................... hó .............. nap
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A foglalkoztatáspolitikai 
és munkaügyi miniszter, 

valamint az oktatási miniszter
7/2006. (V. 18.) FMM–OM

együttes rendelete

az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága
és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda

Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl,

valamint a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési 
Operatív Program közoktatási, szakképzési 

és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról  szóló
22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet

módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és a Ko hé zi ós
Alap ból fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért 
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
20.  §-ának (3) és (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá ga és 
az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da Tár sa -
dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság köz re mû kö dõ szer -
ve zet té tör té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint a 2004–2006. évi
Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram köz ok ta tá -
si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé se i nek vég re haj -
tá sá ról  szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együt tes ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ok ta tá si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz -
ke dé sek vég re haj tá sa so rán nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben
a pá lyá za ti do ku men tá ci ót a pá lyá zat-elõ ké szí tõ mun ka -
cso port (a to váb bi ak ban: mun ka cso port) ké szí ti el és az
irá nyí tó ha tó ság hagy ja jóvá. A mun ka cso port el nö ke az
irá nyí tó ha tó ság kép vi se lõ je, tag ja it az ok ta tá si mi nisz ter
elõ ze tes vé le mé nye alap ján az OM Alap ke ze lõ je lö li ki.”

2.  §

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

[Az OM Alap ke ze lõ nek a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá -
sá val kap cso la tos fel ada tai a következõk:]

„a) jó vá ha gyás cél já ból össze ál lít ja a pá lyá zat-elõ ké -
szí tõ mun ka cso port ál tal el ké szí tett pá lyá za ti do ku men tá -
ci ót, il let ve az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és a Fog lal koz ta tás -
po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból köz -
zé te szi az irá nyí tó ha tó ság ál tal jó vá ha gyott pá lyá za ti fel -
hí vást,”

(2) Az R. 6.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az OM Alap ke ze lõ nek a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá -
sá val kap cso la tos fel ada tai a következõk:]

„e) nyil ván tart ja és meg vá la szol ja a pá lyá zók ál tal, a
pá lyá zat tal kap cso lat ban, írás ban fel tett kér dé se ket és azo -
kat tá jé koz ta tá sul meg kül di az irá nyí tó ha tó ság nak,”

3.  §

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

„(1) A be ér ke zett és for mai szem pont ból ér vé nyes pá -
lyá za to kat az ér té ke lé si el já rás so rán füg get len ér té ke lõk
ér té ke lik. A pá lyá za ti el já rás tár gyát ké pe zõ tá mo ga tást el -
nye rõ pá lyá zók ki vá lasz tá sá ra a bí rá lóbi zott ság tesz ja vas -
la tot.”

(2) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–c) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[(2) Az ér té ke lé si el já rás so rán az OM Alap ke ze lõ fel -
ada tai a kö vet ke zõk:]

„a) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um mal egyez te tett ja vas la tot
tesz az irá nyí tó ha tó ság nak a füg get len ér té ke lõk és a bí rá -
lóbi zott ság sza va zó tag ja i nak sze mé lyé re,

b) az irá nyí tó ha tó ság jó vá ha gyá sát köve tõen meg bíz za 
a füg get len ér ték elõ ket és a bí rá lóbi zott ság tag ja it a fel ada -
tok el lá tá sá val. Amennyi ben az irá nyí tó ha tó ság a ja vas lat -
tal nem ért egyet, fel hív ja az OM alap ke ze lõt, hogy te gyen
új ja vas la tot,

c) fel ké szí ti a füg get len ér ték elõ ket és a bí rá lóbi zott ság 
tag ja it az ér té ke lé si el já rás ban való részvételre,”

(3) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek e)–f) pont jai he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[(2) Az ér té ke lé si el já rás so rán az OM Alap ke ze lõ fel -
ada tai a kö vet ke zõk:]

„e) el lát ja a bí rá lóbi zott ság el nö ki és tit ká ri te en dõ it,
f) a füg get len ér té ke lõk és a bí rá lóbi zott ság ja vas la ta

alap ján ér té ke lé si je len tést ké szít, és a tá mo ga tá si ja vas la -
tot jó vá ha gyás ra meg kül di az irányító hatóság részére,”

4.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti prog ram ke re té ben a prog ram-elõ ké szí tõ
mun ka cso port ki dol goz za a köz pon ti prog ram tá mo ga tá si
pénz esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges fel té tel rend -
szert. A mun ka cso port el nö ke az irá nyí tó ha tó ság kép vi se lõ -
je. Az OM Alap ke ze lõ részt vesz a mun ka cso port te vé keny -
sé gé ben, és el lát ja a mun ka cso port tit ká ri te en dõ it.”

5.  §

(1) Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A mi nõ sí tõ tes tü let vég zi a prog ram terv ér té ke lé sét, 
és ja vas la tot tesz az irá nyí tó ha tó ság ré szé re a prog ram terv
el fo ga dá sá ra. Az irá nyí tó ha tó ság a mi nõ sí tõ tes tü let ja -
vas la ta alap ján el fo gad ja prog ram ter vet. A mi nõ sí tõ tes tü -
let tag ja it az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ja vas la tá ra az OM
Alap ke ze lõ kéri fel. A mi nõ sí tõ tes tü let te vé keny sé gét az
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irá nyí tó ha tó ság ál tal elõ ter jesz tett és a tes tü let ál tal jó vá -
ha gyott ügy rend sza bá lyoz za.”

(2) Az R. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A prog ram terv ér té ke lé se so rán az OM Alap ke ze lõ:]
„b) for mai, tar tal mi és költ ség ve té si szem pont ból ér té -

ke li a hoz zá be nyúj tott prog ram ter vet,”

(3) Az R. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A prog ram terv ér té ke lé se so rán az OM Alap ke ze -
lõ:]

„e) a for mai, tar tal mi és költ ség ve té si szem pont ból el -
len õr zött prog ram ter vet meg kül di a mi nõ sí tõ tes tü let nek
jóváhagyásra.”

6.  §

(1) Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ pá lyá zó val, va la mint a
mi nõ sí tõ tes tü let ál tal jó vá ha gyott köz pon ti prog ra mok
ese té ben a vég sõ ked vez mé nye zet tel a Fog lal koz ta tás po li -
ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból az OM
Alap ke ze lõ köt tá mo ga tá si szer zõ dést. A tá mo ga tá si szer -
zõ dés tar tal maz za kü lö nö sen a tá mo ga tás cél ját, össze gét,
a tá mo ga tott vég sõ ked vez mé nye zett el szá mo lá si kö te le -
zett sé ge i nek meg ha tá ro zá sát (tar tal mát, ha tár ide jét és az
el szá mo lás bi zony la ta it), to váb bá az el len õr zés mód ját és a 
szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it.”

(2) Az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[(2) Az OM Alap ke ze lõ szer zõ dés kö tés sel kap cso la tos
szak mai fel ada tai a következõk:]

„a) el ké szí ti a szer zõ dés nek az adott pá lyá zat ra vagy
köz pon ti prog ram ra irány adó ter ve ze tét, il let ve a szer zõ -
dés eset le ges mó do sí tá sá nak a ter ve ze tét, és azt jó vá ha -
gyás ra az irá nyí tó ha tó ság nak meg kül di,

b) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -
rium meg bí zá sá ból el jár va meg kö ti a szerzõdést.”

(3) Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jó vá ha gyás ról az

irá nyí tó ha tó ság leg ké sõbb a tá mo ga tá si dön tés meg ho za -
ta lá ig intézkedik.”

7.  §

Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ké zi köny vet és mó do sí tá sa it az irá nyí tó ha tó ság
ve ze tõ jé nek elõ ter jesz tése alap ján az Ok ta tá si Miniszté -
rium vé le mé nye zé se után a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun -
ka ügyi mi nisz ter adja ki és von ja vissza.”

8.  §

Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az irá nyí tó ha tó ság fo lya mat ba épí tett el len õr zé si
kö te le zett sé gé vel össze füg gés ben jo go sult az OM Alap ke -
ze lõ köz re mû kö dõ szer ve ze ti te vé keny sé gét tény fel tá ró
lá to ga tás ke re té ben vagy do ku men tum ala pú el len õr zés út -
ján el len õriz ni, mely el len õr zés idõ pont já ról leg ké sõbb az
azt meg elõ zõ 8. na pon kö te les az OM Alap ke ze lõ nek ér te -
sí tést kül de ni. A lá to ga tá son ké szült jegy zõ könyv vel kap -
cso lat ban az OM Alap ke ze lõ ész re vé te le zés re jo go sult.”

9.  §

Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az OM Alap ke ze lõ kö te les a fel adat kör ének el lá tá -

sa so rán be kö vet ke zett sza bály ta lan ság gal össze füg gõ
vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek az Ok ta tá si Mi nisz té ri um
a Ma gyar Ál lam kincs tár, mint az Ope ra tív Prog ram kö ve -
te lés ke ze lés sel meg bí zott szer ve ze te ál tal ve ze tett kö ve te -
lés ke ze lé si szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel ele get ten ni.”

10.  §

Az R. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az OM Alap ke ze lõ a 2.  § (1) be kez dé sé nek ba)–bc)
al pont ja i ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ese té ben a szak -
mai mo ni tor ing te vé keny ség gel összefüggésben

a) a mo ni tor ing szak ér tõk je len té sei alap ján ne gyed -
éven te át fo gó szak mai je len tést ké szít az érin tett pro jek -
tek, il let ve az in téz ke dés szak mai elõ re ha la dá sá ról, és el -
jut tat ja azt az irá nyí tó ha tó ság nak,

b) fél éven te az irá nyí tó ha tó ság éves je len té sét meg ala -
po zó át fo gó szak mai je len tést ké szít az érin tett in téz ke dé -
sek szak mai és szer zõ dés kö téss sel össze füg gõ ad mi niszt -
ra tív elõ re ha la dá sá ról, az n+2 sza bály tel je sí té sé vel kap -
cso la tos elõ re jel zé se i rõl az irá nyí tó ha tó ság ré szé re, és el -
jut tat ja azt az irá nyí tó ha tó ság nak.”

11.  §

Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki.
„(4) Az OM Alap ke ze lõ a Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si

Ke ret fel hasz ná lá sá val kap cso la tos je len té se it a Ma gyar
Ál lam kincs tár hoz nyújt ja be.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R. fel ve ze tõ szö ve gé ben a „(2) és (4) be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be „(3) és (5) be kez dé sé ben” szö -
veg rész lép.

(3) E ren de let hatályba lépése az azt meg elõ zõ en meg kö -
tött szer zõ dé sek te kin te té ben az irá nyí tó ha tó ság ko ráb bi
fe le lõs sé gét nem érin ti.

Bu da pest, 2006. má jus 17.

Csiz már Gá bor s. k., Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai ok ta tá si mi nisz ter
és mun ka ügyi mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

36/2006. (V. 18.) FVM
rendelete

a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, 
forgalmazásáról és felhasználásáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 65.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi mi -
nisz ter rel, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de le tet – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé re, tá ro lá sá -
ra, for gal ma zá sá ra és fel hasz ná lá sá ra kell al kal maz ni.

(2) A ren de let en ge dé lye zés sel és for gal ma zás sal kap -
cso la tos elõ írásait nem le het al kal maz ni a Tv. 3.  §-ának
35. pont ja sze rin ti „EK mû trá gya”-ként meg je lölt mû trá -
gyák ra.

(3) Ezt a ren de le tet az 1774/2002/EK ren de let nek a trá -
gyá tól el té rõ szer ves trá gyák és ta laj ja ví tó sze rek te kin te -
té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról és a ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló, 2006. feb ru ár 1-jei 181/2006/EK bi zott sá gi ren de let 
ál tal sza bá lyo zott kér dé sek ben nem le het al kal maz ni.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. Mû trá gya: a nö vé nyek táp anyag el lá tá sát szol gá ló,

ipa ri lag, ké mi ai úton elõ ál lí tott ter més nö ve lõ anyag.
2. En ge dély kö te les szer ves trá gya: a nö vé nyek táp -

anyag el lá tá sát, il let ve a ta laj szer ke ze té nek ja ví tá sát szol -
gá ló, nö vé nyi vagy ál la ti ere de tû szer ves anyag ból ipa ri lag 
fel dol go zott, meg ha tá ro zott bel tar tal mú ter més nö ve lõ
anyag.

3. Ás vá nyi trá gya: a nö vé nyek táp anyag el lá tá sát, il let -
ve a ta laj szer ke ze té nek ja ví tá sát szol gá ló, ás vá nyi ere de -
tû, ipa ri lag elõ ál lí tott ter més nö ve lõ anyag.

4. Kom poszt: a nö vé nyek táp anyag el lá tá sá nak, il let ve a 
ta laj táp anyag-szol gál ta tó ké pes sé gé nek ja ví tá sá ra szol gá -
ló, szer ves, szer vet len és ás vá nyi ere de tû anya gok ból kü -
lön jog sza bály elõ írásainak meg fe le lõ kom posz tá lás út ján
elõ ál lí tott ter més nö ve lõ anyag.

5. Gi lisz ta hu musz: a nö vé nyek táp anyag el lá tá sát ja ví -
tó, il let ve a ta laj ter mõ ké pes sé gé nek nö ve lé sét be fo lyá so -
ló, ros tált gi lisz ta ürü lék.

6. Ta laj ja ví tó anyag: a ta laj ked ve zõt len tu laj don sá ga i -
nak meg vál toz ta tá sá ra, il let ve a ked ve zõ tu laj don sá gok
fenn tar tá sá ra szol gá ló, ipa ri lag elõ ál lí tott ter més nö ve lõ
anyag.

7. Ta laj kon di ci o ná ló ké szít mény: a ta laj fi zi kai, ké -
miai, il let ve bi o ló gi ai tu laj don sá ga i ra ked ve zõ en ható, ipa -
ri lag elõ ál lí tott ter més nö ve lõ anyag.

8. Mik ro bi o ló gi ai ké szít mény: a ta laj ter mé keny sé gét
ja ví tó mik ro szer ve ze te ket (bak té ri u mo kat, gom bá kat, al -
gá kat) tar tal ma zó ter més nö ve lõ anyag, amely men tes az
em ber re fer tõ zõ ké pes és a ta laj ter mé sze tes mik ro fló rá ját
ked ve zõt le nül be fo lyá so ló szer ve ze tek tõl.

9. Ter mék csa lád: ter més nö ve lõ anya gok, ter mesz tõ
kö ze gek és nö vény kon di ci o ná ló sze rek azo nos gyár tó ál -
tal, azo nos hal maz ál la pot ban, azo nos fel hasz ná lá si cél lal
gyár tott kom bi ná ci ói.

Engedélyezési eljárás

3.  §

(1) A ter més nö ve lõ anya gok, ter mesz tõ kö ze gek és nö -
vény kon di ci o ná ló sze rek (a továb biak ban együtt: ter més -
nö ve lõ anyag) for ga lom ba ho za ta lát és fel hasz ná lá sát a
Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat (a továb -
biak ban: en ge dé lye zõ ha tó ság) en ge dé lye zi.

(2) A ter més nö ve lõ anya gok ter mék csa lád ként is en ge -
dé lyez he tõ ek.

(3) A nö vény vé dõ szert tar tal ma zó ter més nö ve lõ anya -
gok ra a nö vény vé dõ sze rek en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó
kü lön jog sza bály ban fog lal ta kat is al kal maz ni kell.

4.  §

(1) A ter més nö ve lõ anyag for ga lom ba ho za ta li és fel -
hasz ná lá si en ge dé lye (a továb biak ban: en ge dély) irán ti ké -
rel met az 1. szá mú mel lék let sze rint, 6 pél dány ban kell az
en ge dé lye zõ ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

(2) A ké rel me zõ nek az en ge dély irán ti ké re lem mel
együtt a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti
ered mé nye ket és ada to kat kell be nyúj ta nia.

(3) A 2. szá mú mel lék let ben elõ írt vizs gá la to kat (a bi o -
ló gi ai vizs gá la tok ki vé te lé vel) az ezen vizs gá la tok ra akk -
re di tált ma gyar or szá gi vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló Meg ál la po dás ban ré szes tag ál lam be li (a továb -
biakban: EGT tag ál lam) la bo ra tó ri um vé gez het. A mik ro -
ele mek és to xi kus ele mek vizs gá la tá ban al kal ma zott mód -
szer adott elem re vo nat ko zó ki mu ta tá si ha tá ra leg fel jebb a
be je len tett ér ték vagy a ha tár ér ték 10%-a le het.

(4) A 2. szá mú mel lék let ben elõ írt bi o ló gi ai vizs gá la to -
kat (a ha té kony ság és az eset le ges ká ros ha tá sok el bí rá lá -
sá ra) a He lyes Kí sér le ti Gya kor lat ról  szóló Eu ró pai és
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Föld kö zi-ten ger mel lé ki Nö vény vé del mi Szer ve zet
(a továb biak ban: EPPO) elõ írásai és a vo nat ko zó vizs gá la -
ti mód szer tan be tar tá sá val ma gyar or szá gi vagy EGT tag ál -
la mi ha tó ság, vagy e szak te rü let re akk re di tált szer ve zet
vé gez het. Az EGT tag ál la mi vizs gá la tok kö zül azok fo -
gad ha tók el, ame lye ket a ma gyar or szá gi vagy a ké szít -
mény al kal ma zá sa szem pont já ból ma gyar or szá gi hoz ha -
son ló nak te kint he tõ ag ro öko ló gi ai (ég haj la ti, me zõ gaz da -
sá gi, kör nye ze ti és ta laj) és nö vény egész ség ügyi vi szo -
nyok mel lett vé gez tek.

(5) A kü lön jog sza bály sze rint ve szé lyes hul la dék nak
mi nõ sü lõ össze te võt tar tal ma zó ter més nö ve lõ anya gok
ese tén az en ge dé lye zõ ha tó ság a hul la dék mi nõ sé gé tõl
füg gõ to váb bi vizs gá la to kat is elõ ír hat.

(6) Ter mék csa lád en ge dé lye zé se ese tén a 2. szá mú mel -
lék let ben elõ írt fi zi kai, ké mi ai és mik ro bi o ló gi ai mi nõ sí tõ
vizs gá la to kat, va la mint a to xi kus ele mek és a csí rá zás gát ló 
ha tás vizs gá la tát va la mennyi ter mék ese té ben el kell vé -
gez tet ni. A 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt to váb bi vizs gá -
la to kat a ter mé kek tí pu sá tól füg gõ en, köz egész ség ügyi és
kör nye ze ti koc ká za tot je len tõ össze te võ ket a leg na gyobb
arány ban tar tal ma zó ter mék(ek)nél kell el vé gez tet ni.

(7) Azok ból a vál to zó össze té te lû mû trá gya ter mék csa -
lá dok ból, ame lyek csak mak ro- vagy me zo ele me ket tar tal -
maz nak, leg alább há rom, ame lyek mik ro ele me ket is tar tal -
maz nak, leg alább öt, az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal ki je lölt
jel lem zõ össze té te lû ter mék – 2. szá mú mel lék let sze rin ti – 
fi zi kai, ké mi ai és to xi kus elem vizs gá la tát kell el vé gez tet -
ni.

(8) Az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal már en ge dé lye zett ter -
més nö ve lõ anya gok ból ke ve rés sel elõ ál lí tott ter mesz tõ kö -
ze gek és mû trá gyák ese té ben ele gen dõ egy ter mék
– 2. szá mú mel lék let sze rin ti – vizs gá la ta.

(9) Az en ge dé lye zé si el já rás so rán az en ge dé lye zõ ha tó -
ság ki egé szí tõ adat szol gál ta tást és to váb bi vizs gá la tok el -
vég zé sét ren del he ti el.

(10) Az en ge dé lye zé si el já rá sért kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott el já rá si dí jat kell fi zet ni.

Az áruk kölcsönös elismerésének különös szabályai

5.  §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû
elõ írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan ter més nö ve lõ
anya gok nak, ame lye ket az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la -
má ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak
for ga lom ba, vagy az EGT-meg ál la po dás ban ré szes va la -
mely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, az ott irány adó elõ -
írásoknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az irány adó elõ -
írások az em be rek, ál la tok és nö vé nyek éle té nek és egész -
sé gé nek vé del me, a fo gyasz tók vé del me, va la mint a kör -

nye zet vé del me te kin te té ben az e ren de let ben meg ha tá ro -
zot tal egyen ér té kû vé del met nyúj ta nak.

(2) A vé de lem egyen ér té kû sé gé nek meg ál la pít ha tó sá ga
ér de ké ben ké rel met kell be nyúj ta ni az en ge dé lye zõ ha tó -
ság hoz. A ké re lem hez mel lé kel ni kell az Eu ró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó szer zõ dés nek az áruk sza bad áram lá sát biz to -
sí tó ren del ke zé se i hez kap cso ló dó köl csö nös el is me rés al -
kal ma zá sá ról  szóló 2004. évi XIV. tör vény (a továb biak -
ban: 2004. évi XIV. tör vény) 3.  §-a sze rin ti egyen ér té kû -
ség meg ál la pít ha tó sá gá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat.

(3) Az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban vagy Tö -
rök or szág ban elõ ál lí tott, il let ve for ga lom ba ho zott, vagy
az EGT-meg ál la po dás ban ré szes va la mely EF TA-ál lam -
ban elõ ál lí tott ter més nö ve lõ anya gok te kin te té ben a vé de -
lem egyen ér té kû sé gét az en ge dé lye zõ ha tó ság a 2004. évi
XIV. tör vény ben fog lal tak nak meg fele lõen vizs gál ja.

(4) A ter mék az egyen ér té kû sé get meg ál la pí tó ha tá ro zat 
alap ján, an nak jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 10 éven
ke resz tül hoz ha tó for ga lom ba.

(5) A bi o ló gi ai vizs gá la tok meg fe le lõ sé gét a nö vény vé -
dõ sze rek en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bály,
va la mint az EPPO út mu ta tók figye lembe véte lével kell el -
bí rál ni.

(6) Amennyi ben a be nyúj tott do ku men tá ció alap ján a
vé de lem egyen ér té kû ség nem ál la pít ha tó meg, az en ge dé -
lye zõ ha tó ság elõ ír hat ja a 2. szá mú mel lék let sze rin ti
 hiányzó vizs gá la tok el vé gez te té sét és be kér he ti a hi ány zó
ada to kat. Nem szük sé ges a hi ány zó vizs gá la tok el vég zé se, 
ha a ké re lem hez csa tolt vagy az el já rás so rán be nyúj tott
do ku men tá ció alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a for gal maz ni
kí vánt ter mék meg fe lel a 3. szá mú mel lék let elõ írásainak.
Eb ben az eset ben az en ge dé lye zõ ha tó ság a 7.  § sze rin ti
for ga lom baho za ta li és fel hasz ná lá si en ge délyt adja ki.

(7) A vé de lem egyen ér té kû sé gé nek vizs gá la tá ért kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rá si dí jat kell fi zet ni.

6.  §

(1) Az en ge dé lye zõ ha tó ság az en ge dé lye zé si el já rás so -
rán – be le ért ve a vé de lem egyen ér té kû sé gét meg ál la pí tó
el já rást is – be szer zi az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to váb bi ak -
ban: OKTVF), a Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi
Köz pont (a továb biak ban: OKK) és az Or szá gos Élel mi -
szer biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (a továb -
biak ban: OÉTI) szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sát.

(2) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lást a kö vet ke zõk sze rint
kell el ké szí te ni:

a) az OKTVF szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa ki ter jed a ter -
més nö ve lõ anyag fel hasz ná lá sá nak, tá ro lá sá nak, cso ma -
go lá sá nak kör nye zet- és ter mé szet vé del mi (a továb biak -
ban együtt: kör nye zet vé de lem) szem pont ból biz ton sá gos
meg va ló sí tá sá ra, to váb bá a hul la dék ká vált, il let ve le járt
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sza va tos sá gú ké szít mény, a ma ra dék anyag, va la mint a ter -
més nö ve lõ anyag gal szennye zett cso ma go ló esz köz ke ze -
lé sé re vo nat ko zó kör nye zet vé del mi fel té te lek re, ter mék -
csa lá dok ese té ben a leg na gyobb kör nye ze ti koc ká za tot je -
len tõ össze te võ meg ne ve zé sé re,

b) az OKK szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa tar tal maz za a
ké szít mény tá ro lá sá nak, fel hasz ná lá sá nak kör nye -
zet-egész ség ügyi fel té tel rend sze rét, va la mint a ké mi ai biz -
ton ság ról  szóló tör vény ben fog lal tak sze rint a ké szít mény
ve szé lyes sé gi be so ro lá sát, a ve szély je le ket, a koc ká zat ra,
va la mint a biz ton ság ra uta ló mon da to kat, a ké szít mény
kör nye zet-egész ség ügyi meg íté lé sét, az elõ ké szí tés hez és
a fel hasz ná lás hoz elõ írt vé dõ esz kö zö ket és az el sõ se -
gély-nyúj tá si el já rást, ter mék csa lá dok ese té ben a leg na -
gyobb köz egész ség ügyi koc ká za tot je len tõ össze te võ
meg ne ve zé sét,

c) az OÉTI szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa tar tal maz za a
ké szít mény tá ro lá sá nak, fel hasz ná lá sá nak élel me -
zés-egész ség ügyi meg íté lé sét.

Az engedély formája és tartalma

7.  §

(1) Az en ge dély ak kor ad ha tó meg, ha a ter més nö ve lõ
anyag meg fe lel

a) a ké re lem ben meg je lölt fel hasz ná lá si cél nak,
b) a Tv. 37.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal -

tak nak,
c) a 3. szá mú mel lék let ben ter mék tí pu son ként meg ha -

tá ro zott mi nõ sé gi elõ írásoknak.

(2) Ter més nö ve lõ anyag ként nem en ge dé lyez he tõ a me -
zõ gaz da sá gi mû ve lés alól ki vont te rü let ta la ja, il let ve az
ezt tar tal ma zó ter més nö ve lõ anyag.

(3) Az en ge dély rõl az en ge dé lye zõ ha tó ság en ge dély ok -
ira tot ál lít ki.

(4) Az en ge dély ok irat ere de ti pél dá nyát az en ge dé lyes -
nek, egy-egy má so la ti pél dá nyát a Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té ri um nak, az en ge dé lye zés ben részt
vevõ szak ha tó sá gok nak, a me gyei (fõ vá ro si) nö vény- és
ta laj vé del mi szol gá la tok nak (a továb biak ban: Szol gá lat)
kell meg kül de ni. Az en ge dé lye zõ ha tó ság az en ge dé lye -
zett im port mû trá gyák ada ta it elekt ro ni kus úton a Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá nak to váb bít ja.

(5) Az en ge dély nek a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal -
maz nia:

a) a ter més nö ve lõ anyag ke res ke del mi ne vét,
b) a ter més nö ve lõ anyag tí pu sát,
c) a gyár tó ne vét, cí mét és sta tisz ti kai szám je lét,
d) az en ge dé lyes ne vét, cí mét és sta tisz ti kai szám je lét,
e) a ké szít mény tel jes össze té te lét, a 3. szá mú mel lék -

let ben elõ írt mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõ ket,
f) a fel hasz ná lá si elõ írást,

g) a mun ka-egész ség ügyi elõ írásokat, a ve szé lyes sé gi
be so ro lást, a ve szély je le ket, a koc ká zat ra (R) és biz ton ság -
ra (S) uta ló mon da to kat, a kör nye zet-egész ség ügyi elõ -
írásokat, az al kal ma zás so rán elõ írt vé dõ esz kö zö ket, az el -
sõ se gély-nyúj tá si el já rást,

h) a kör nye zet vé del mi elõ írásokat,
i) a ter més nö ve lõ anyag tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so -

ro lá sát,
j) a tá ro lás, a cso ma go lás, az el tart ha tó ság je lö lé sét,
k) az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jét (év, hó nap, nap),
l) a cso ma go ló esz kö zön, il let ve a kí sé rõ ok má nyon a

4. szá mú mel lék let sze rint kö te le zõ en fel tün te ten dõ ada to -
kat,

m) a ter més nö ve lõ anyag – ké rel me zõ ál tal meg adott –
vám ta ri fa szá mát hat szám je gyig,

n) a le járt sza va tos sá gi ide jû ter més nö ve lõ anyag ke ze -
lé sé re vo nat ko zó elõ írásokat,

o) az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal elõ írt egyéb elõ -
írásokat.

(6) Az en ge dé lyes en ge dély ok ira tá nak meg sem mi sü lé -
se ese tén az en ge dé lye zõ ha tó ság tól kér he ti az en ge dély
má sod la tá nak – kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott díj el -
le né ben tör té nõ – ki adá sát.

Az engedély ismételt megadása

8.  §

A ter més nö ve lõ anyag for ga lom ba ho za ta lá ra és fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó en ge dély is mé telt meg adá sá ra a
4., 6. és 7.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek az irány adók.

Az engedély módosítása, szüneteltetése

9.  §

(1) Az en ge dély mó do sí tá sát az en ge dé lyes kér he ti. A
mó do sí tá si ké re lem hez csa tol ni kell azo kat az ada to kat és
vizs gá la ti ered mé nye ket, ame lyek meg ala poz zák az en ge -
dély mó do sí tá sát. A ké rel met az en ge dé lye zõ ha tó ság a
6.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ szak ha tó sá gok be vo ná sá -
val bí rál ja el.

(2) A mó do sí tást az en ge dé lye zõ ha tó ság a szak ha tó sá gi 
ál lás fog la lá sok be szer zé se nél kül ki ad ja,

a) ha a mó do sí tás irán ti ké re lem a 7.  § (5) be kez dé sé -
nek a), c) és d) pont já ra vo nat ko zik,

b) ter mék csa lád bõ ví té se ese tén, ha az új össze té te lû
ter mék leg na gyobb köz egész ség ügyi és kör nye ze ti koc ká -
za tot je len tõ össze te võ jé nek kon cent rá ci ó ja ki sebb a ter -
mék csa lád ban en ge dé lye zett leg ma ga sabb ér ték nél, és
nem tar tal maz új alap anya got.

(3) Az en ge dé lye zõ ha tó ság és az en ge dé lye zé si el já rás -
ban köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok hi va tal ból kez de mé -
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nyez he tik az en ge dély mó do sí tá sát a tu do má nyos ered mé -
nyek vagy az iga zolt gya kor la ti ta pasz ta la tok alap ján.
Amennyi ben a mó do sí tás az en ge dé lyes szá má ra a ko ráb -
bi ak hoz ké pest hát rá nyo sabb kö ve tel mé nye ket tá maszt, a
mó do sí tást úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az új kö ve tel mé -
nyek al kal ma zá sá ra kel lõ fel ké szü lé si idõ áll jon ren del ke -
zé sé re. Ezen el já rás díj men tes.

(4) Az en ge délyt az en ge dé lyes ké rel mé re vagy hi va tal -
ból le het szü ne tel tet ni. Az en ge dé lye zõ ha tó ság hi va tal ból
el ren del he ti az en ge dély szü ne tel te té sét

a) az en ge dé lyes nek a ter més nö ve lõ anyag for ga lom ba
ho za ta lá hoz való jo go sult sá gá val kap cso la tos per ese tén,
an nak jog erõs be fe je zé sé ig, il let ve meg szû né sé ig,

b) a ter mék ál lan dó ság vizs gá la ta kor és a for gal ma zás
el len õr zé se kor meg ál la pí tott hi á nyos sá gok, mi nõ sé gi ki -
fo gá sok ese tén azok meg szün te té sé ig.

(5) Az en ge dély mó do sí tá sa, il let ve szü ne tel te té se az
en ge dély ér vé nyes sé gi ide jét nem hosszab bít ja meg.

A termésnövelõ anyagok tárolása

10.  §

(1) A tá ro lás so rán meg kell aka dá lyoz ni a ter més nö ve lõ 
anyag ha tó anyag-tar tal má nak csök ke né sét, fi zi kai és ké -
mi ai tu laj don sá ga i nak rom lá sát, és meg kell tar ta ni a kör -
nye zet és víz vé del mi elõ írásokat.

(2) Ter més nö ve lõ anyag rak tá ro zá sá ra szol gá ló tá ro ló
ki zá ró lag olyan he lyen lé te sít he tõ, ahol a leg ma ga sabb ta -
laj vízszint és a tá ro ló alj zat szint je kö zöt ti kü lönb ség leg -
alább 1,5 mé ter, és a csa pa dék víz el ve ze té se biz to sí tott oly 
mó don, hogy a tá rolt ké szít ménnyel ne érint kez zen. Nem
lé te sít he tõ tá ro ló kü lö nö sen kü lön jog sza bály sze rin ti hul -
lám té ren, fa ka dó vi zes te rü le ten, víz bá zi sok vé dõ te rü le -
tén, ár ví zi tá ro ló te rü le tén, par ti vé dõ sáv te rü le tén, víz jár ta 
te rü le ten, ivó víz ki vé tel tõl szá mí tott 50 mé te ren be lül, bá -
nya ta vak 300 mé te res par ti sáv já ban.

(3) Szi lárd mû trá gya ki zá ró lag olyan fe dett, szi lárd alj -
zat bur ko la tú he lyen tá rol ha tó, ami vé dett az ár- és bel víz
ve szé lyez te tett sé gé tõl, ahol biz to sí tott, hogy a tá rolt anyag 
nem okoz sem köz vet len, sem köz ve tett be ve ze tést a fel -
szín alat ti víz be, va la mint a ki szó ró dott anya gok össze -
gyûj té se meg old ha tó.

(4) Kü lön bö zõ ha tó anyag-tar tal mú öm lesz tett mû trá -
gyá kat egy tá ro ló tér ben el kü lö ní tet ten kell el he lyez ni, be -
azo no sít ha tó mó don, jel zõ táb lán, nem víz old ha tó fel ira ton 
fel tün tet ve az adott he lyen tá rolt öm lesz tett mû trá gya ne -
vét, az en ge dély ok irat ban sze rep lõ ha tó anyag meg ne ve zé -
sét és tar tal mát, gyár tó ját és az el he lye zés dá tu mát.

(5) Fo lyé kony mû trá gya ki zá ró lag olyan csur gás- és
cse pe gés men tes, zárt tar tály ban tá rol ha tó, amely ben a tar -
tály anya ga és a mû trá gya kö zött nincs ké mi ai köl csön ha -
tás. A tar tály nak a túl töl tés meg aka dá lyo zá sát biz to sí tó

mû sza ki fel sze relt ség gel kell ren del kez nie. Hõ tá gu lás le -
he tõ sé ge  miatt a tar tá lyok te le töl té se ti los. A tar tá lyon nem 
víz old ha tó fel ira ton fel kell tün tet ni a tar tály ban tá rolt fo -
lyé kony mû trá gya ne vét, en ge dély ok irat ban sze rep lõ ha tó -
anyag meg ne ve zé sét, tar tal mát, össze té te lét, gyár tó ját és a
be töl tés dá tu mát.

(6) A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott koc ká za tos anya got tar tal ma zó ter més -
nö ve lõ anyag tá ro lá sa so rán be kell tar ta ni a jog sza bály ban 
elõ írt kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nye ket.

(7) A ter més nö ve lõ anya gok tá ro lá sá ra szol gá ló lé te sít -
mé nyek ki ala kí tá sá ra és en ge dé lye zé sé re a kü lön jog sza -
bá lyok ban fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

A termésnövelõ anyagok csomagolása és forgalmazása

11.  §

(1) A ter més nö ve lõ anyag cso ma go ló esz kö zé nek meg
kell aka dá lyoz ni a tar ta lom ki szó ró dá sát, ki szi vár gá sát, il -
let ve ki öm lé sét. A cso ma go ló esz köz nek és a zá ró ele mek -
nek sé rü lés nél kül meg kell fe lel nie a meg fe le lõ anyag -
moz ga tás és bár mi lyen más, a fel hasz ná lás so rán tör té nõ
ren del te tés sze rû igény be vé tel kö ve tel mé nye i nek.

(2) A ter més nö ve lõ anyag cso ma go ló esz kö ze kül sõ
meg je le né sé nek olyan nak kell len nie, hogy más anyag gal
(gyógy szer, élel mi szer, ház tar tá si ve gyi anyag) a ter més -
nö ve lõ anya got ne le hes sen össze té vesz te ni.

(3) A cso ma go ló esz köz meg sé rü lé se  miatti át cso ma go -
lás so rán az ere de ti cso ma go lás ra vo nat ko zó elõ írásokat
kell al kal maz ni. Az át cso ma golt, va la mint a kis egy ség be
ki sze relt ter més nö ve lõ anyag fel hasz nál ha tó sá gi ide je az
át cso ma go lás, il let ve a ki sze re lés kö vet kez té ben nem tér -
het el a ter mék ere de ti fel hasz nál ha tó sá gi ide jé tõl.

(4) Az en ge dé lye zett ter més nö ve lõ anyag cso ma go ló -
esz kö zén, va la mint a 100 kg net tó tö me get meg ha la dó áru
és az öm lesz tett áru kí sé rõ ok má nyán a 4. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt ada to kat ma gyar nyel ven kell fel tün tet ni. A
kö te le zõ en fel tün te ten dõ va la mennyi ada tot egy ér tel mû en
el kell kü lö ní te ni a cso ma go ló esz kö zön, a cím kén és a kí -
sé rõ ok má nyon fel tün te tett min den egyéb in for má ci ó tól.

12.  §

(1) A ter més nö ve lõ anya got az en ge dély ben meg je lölt
ke res ke del mi név vel kell for ga lom ba hoz ni. Az en ge dély -
ben fog lalt ke res ke del mi ne vet véd jegy vagy fan tá zia név
nem he lyet te sít he ti.

(2) A ma gas – 28 tö meg %-nál na gyobb – nit ro gén tar tal -
mú am mó ni um-nit rát mû trá gya ki zá ró lag cso ma gol tan
hoz ha tó kis ke res ke del mi for ga lom ba.
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A termésnövelõ anyaggal folytatott tevékenység
ellenõrzése

13.  §

(1) Az ille té kes Szol gá lat a ter més nö ve lõ anyag gal foly -
ta tott te vé keny sé gek so rán vizs gál ja kü lö nö sen

a) a for gal ma zott ké szít mény en ge dé lyé nek meg lé tét,
b) a 4. szá mú mel lék let ben elõ ír tak fel tün te té sét a cím -

kén, il let ve a kí sé rõ ok má nyo kon,
c) a hely szí nen meg ál la pít ha tó mi nõ sé gi ki fo gá so kat

(kül lem, cso ma go lás tech ni ka, a cso ma go ló esz köz
szennye zett sé ge, tá ro lá si kö rül mé nyek),

d) a gyár tá si és el tart ha tó sá gi idõt.

(2) Az el len õr zés so rán a Szol gá lat a ké szít mény adott
té te lé re for ga lom ba ho za ta li, fel hasz ná lá si kor lá to zást, il -
let ve ti lal mat ren del het el, ha a ter més nö ve lõ anyag

a) nem ren del ke zik en ge déllyel,
b) je lö lé se hi á nyos vagy a vo nat ko zó elõ írásoknak nem 

fe lel meg,
c) kül le mi, cso ma go lás tech ni kai, tá ro lá si szem pont ból

mi nõ sé gi ki fo gás alá esik,
d) le járt sza va tos sá gi ide jû.

(3) A ter mék ál lan dó ság vizs gá la tá hoz a Szol gá lat a
gyár tó nál, a ki sze re lõ nél, a ke res ke dõ nél és a fel hasz ná ló -
nál té rí tés men te sen min tát ve het. A min ta vé tel he lyén el -
len min tát kell hagy ni.

(4) A Szol gá lat vég zi a min ták vizs gá la tát, amely az en -
ge dély ben elõ írt ér té kek re ter jed ki. Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság egyéb ada tok el len õr zõ vizs gá la tát is el ren del he ti.

(5) A Szol gá lat a vizs gált té telt zá rol ja, ha a to xi kus
elem és a szer ves szennye zõ anyag-tar ta lom akár egy pa ra -
mé ter vo nat ko zá sá ban is meg ha lad ja a 3. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ha tár ér té ket. A zá rolt té tel tu laj do no sa,
il let ve for gal ma zó ja – a zár la ti ha tá ro zat ban elõ írt ha tár -
idõ re – kö te les vissza szál lí ta ni a té telt a for gal ma zói lánc -
ban elõt te álló for gal ma zó hoz, il let ve a gyár tó hoz, aki kö -
te les azt át ven ni.

(6) Az en ge dély ben elõ írt ha tó anyag-tar ta lom csök ke -
né se ese tén a Szol gá lat a for ga lom ba ho zott ter més nö ve lõ
anyag hasz ná la ti ér ték csök ke né sé nek je lö lé sé re kö te le zi a
for gal ma zót.

14.  §

(1) Az el len õr zés és a vizs gá lat ké re lem re is le foly tat ha -
tó, ame lyért a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs gá -
la ti dí jat kell fi zet ni.

(2) A vizs gá la ti ered mény ki zá ró lag az át adott min tá ra
és nem az egész té tel re vo nat ko zik, ha a min tát nem az el -
len õr zés re ki je lölt sze mély vet te. Ke res ke del mi for ga lom -
ban lévõ ter mék ese té ben a Szol gá lat hi va tal ból to váb bi el -

já rást foly tat le, ha a ter mék el tér az en ge dély ben meg adott 
jel lem zõk tõl.

15.  §

(1) Le járt sza va tos sá gú ké szít mény a mi nõ ség el len õr -
zé se nél kül nem hoz ha tó for ga lom ba és nem hasz nál ha tó
fel. A vizs gá la tot a for gal ma zó nak, il let ve a fel hasz ná ló -
nak kell el vé gez tet nie. Amennyi ben a mi nõ ség-el len õr zé si 
vizs gá la tok ered mé nyei alap ján a ké szít mény ere de ti ren -
del te té sé nek meg fe le lõ en nem hasz nál ha tó fel, a ké szít -
ményt hul la dék nak kell te kin te ni.

(2) Az azo no sít ha tat lan ná vált ter mék ke ze lé sé re a ve -
szé lyes hul la dé kok ra vo nat ko zó jog sza bály ren del ke zé se it 
kell al kal maz ni.

A termésnövelõ anyagok felhasználása

16.  §

(1) Ter més nö ve lõ anyag ki zá ró lag az en ge dély ben fog -
lalt fel té te lek sze rint hasz nál ha tó fel.

(2) Ter més nö ve lõ anyag ivó víz bá zis vé dõ te rü le tén való
fel hasz ná lá sa kor a víz bá zi sok, a táv la ti víz bá zi sok, va la -
mint az ivó víz el lá tást szol gá ló vízi lé te sít mé nyek vé del -
mé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban elõ írt kor lá to zá so kat is
figye lembe kell ven ni.

(3) A ter més nö ve lõ anya gok légi úton tör té nõ ki jut ta tá -
sá ra a me zõ- és er dõ gaz da sá gi légi mun ka vég zés rõl  szóló
44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együt tes ren de let
elõ írásait kell al kal maz ni.

(4) Nit ro gén tar tal mú ter més nö ve lõ anyag fel hasz ná lá sa
so rán be kell tar ta ni a kü lön jog sza bály ban elõ írt kö ve tel -
mé nye ket.

(5) A ter més nö ve lõ anya go kat csak olyan mó don és
mennyi ség ben le het fel hasz nál ni, hogy a ta la jok kü lön
jog sza bály sze rin ti koc ká za tos anyag tar tal ma ne ha lad ja
meg tar tós hasz ná lat ese tén sem a fel szín alat ti víz és a
föld ta ni kö zeg mi nõ sé gi vé del mé hez szük sé ges ha tár ér té -
kek rõl  szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM
együt tes ren de let ben meg ha tá ro zott „B” szennye zett sé gi
ha tár ér té ket, va la mint a fel szín alat ti vi zek ál la po ta a ter -
més nö ve lõ anya gok fel hasz ná lá sa kö vet kez té ben ne ro -
mol jon.

(6) Zárt ter mesz tõ be ren de zé sek bõl a ter mesz té si cik -
lus(ok) be fe je zé se után ki ke rü lõ ter més nö ve lõ anya gok
(gom ba kom poszt, ter mesz tõ kö zeg) me zõ gaz da sá gi te rü le -
ten tör té nõ el he lye zé se ki zá ró lag vizs gá la tok ra ala po zott
ta laj vé del mi ha tó sá gi en ge déllyel le het.
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Kísérleti felhasználás

17.  §

(1) Ter més nö ve lõ anyag kí sér le ti fel hasz ná lá sa irán ti
ké rel met az 5. szá mú mel lék let sze rint az en ge dé lye zõ ha -
tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(2) En ge dé lye zé si cél ból ter més nö ve lõ anyag gal kí sér -
le tet ki zá ró lag szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del -
ke zõ sze mély vé gez het.

(3) A kí sér le ti te rü let mé re tét a ké re lem el bí rá lá sa so rán
az en ge dé lye zõ ha tó ság ha tá roz za meg.

(4) A kí sér le tet a Szol gá lat el len õr zi.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tés tõl szá mí tott 15. na pon lép
ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter més -
nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé rõl, tá ro lá sá ról, for gal ma -
zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 8/2001. (I. 26.) FVM ren -
de let, va la mint az an nak mó do sí tá sá ról  szóló 50/2003.
(V. 9.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott en ge dély -
ké rel mek vo nat ko zá sá ban a ter més nö ve lõ anya gok en ge -
dé lye zé sé rõl, tá ro lá sá ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá -
sá ról  szóló 8/2001. (I. 26.) FVM ren de let elõ írásait kell al -
kal maz ni.

(4) A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10.
cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

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

1. számú melléklet
a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Forgalombahozatali és felhasználási engedély iránti
kérelem

A 2000. évi XXXV. tör vény 38.  §-a, va la mint a
36/2006. (V. 18.) FVM ren de let 4.  §-a alap ján ké rel met
nyúj tok be a ....................... ke res ke del mi nevû ter mék
for ga lom baho za ta li és fel hasz ná lá si en ge dé lyé nek meg -
adá sá hoz.

1. A ter més nö ve lõ anyag ke res ke del mi neve.
2. A ter més nö ve lõ anyag tí pu sa, az 1. szá mú mel lék let

füg ge lé ke sze rint.
3. A gyár tó neve, címe és sta tisz ti kai szám je le.
4. A ké rel me zõ neve, címe és sta tisz ti kai szám je le.
5. A ké szít mény tel jes össze té te le, ha tó anya gok, alap -

anya gok, szennye zõ anya gok meg ne ve zé se és kon cent rá -
ci ó ja.

6. A gyár tó ál tal sza va tolt mi nõ sé gi jel lem zõk.
7. A gyár tó ál tal meg adott fel hasz ná lá si le he tõ sé gek és

al kal ma zá si dó zi sok.
8. Tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lás.
9. A gyár tó ál tal meg adott tá ro lá si és el tart ha tó sá gi fel -

té te lek.
10. A gyár tó ál tal for gal maz ni kí vánt ki sze re lé si egy -

ség, a cso ma go ló esz köz anya ga, cím ke terv.
11. A ter més nö ve lõ anyag – ké rel me zõ ál tal meg adott –

vám ta ri fa szá ma hat szám je gyig.
12. Ha a ter més nö ve lõ anyag a ve szé lyes áruk szál lí tá -

sá ról  szóló (ADR/RID) sza bály za tok ha tá lya alá esik, a
ter mék UN szá ma és ADR/RID osz tá lya.

13. Bá nyá szott ter mé kek ese tén a bá nya nyi tá si en ge -
dély.

14. A ter més nö ve lõ anyag gyár tás tech no ló gi á já nak le -
írá sa.

15. A ké re lem hez mel lé kelt do ku men tu mok:
15.1. A ké szít mény vizs gá la ti ered mé nyei.
15.2. A ké szít mény biz ton sá gi adat lap ja, a ké mi ai biz -

ton ság ról  szóló tör vény elõ írásai sze rint.
15.3. Az en ge dé lye zé si el já rá si díj be fi ze té sé nek iga zo -

lá sa.
15.4. A ve szé lyes hul la dék nak mi nõ sü lõ össze te võt tar -

tal ma zó ter més nö ve lõ anyag nál a ve szély te len ség meg ál -
la pí tá sá ról  szóló ha tá ro zat.

15.5. A kü lön jog sza bály sze rint koc ká za tos anya got
tar tal ma zó ter més nö ve lõ anya gok ese tén an nak be mu ta tá -
sa, ho gyan vi sel ked nek a koc ká za tos anya gok a ta laj ban,
mi lyen ha tás sal van nak a fel szín alat ti vi zek re.

1. számú melléklet függeléke

A termésnövelõ anyagok típusai

1. MÛTRÁGYÁK

A. EGYSZERÛ MÛTRÁGYÁK
A/1. Nit ro gén mû trá gyák
A/2. Fosz for mû trá gyák
A/3. Ká li um mû trá gyák

B. ÖSSZETETT MÛTRÁGYÁK
B/1. Szi lárd komp lex mû trá gyák
B/2. Szi lárd ke vert mû trá gyák
B/3. Szusz pen zi ós mû trá gyák
B/4. Ol dat mû trá gyák
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C. MEZOELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK
– Kal ci um
– Mag né zi um
– Kén
– Nát ri um

D. MIKROELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK
D/1. Egyet len mik ro ele met tar tal ma zó mû trá gyák
– Bór
– Ko balt
– Réz
– Vas
– Man gán
– Mo lib dén
– Cink
D/2. Össze tett mik ro elem-tar tal mú mû trá gyák

2. SZERVES TRÁGYÁK

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

4. KOMPOSZTOK

5. GILISZTAHUMUSZOK

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Lú gos ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok
– Pu ha mész kõ õr le mény
– Ke mény mész kõ õr le mény
– Lápi mész
– Tavi mész
– Me szes láp föld
– Cu kor gyá ri mész iszap
– Al gi nit
– Do lo mit
– Ön por ló do lo mit

6.2. Sa vas ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok
– Gipsz an hid rid (õrölt)
– Lig ni tes gipsz (80% gipsz + 20% lig nit por)
– Lig nit por

6.3. Szer ves ta laj ja ví tó anya gok
– Tõ zeg
– Láp föld
– Lig nit por
– Al gi nit

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

9. TERMESZTÕKÖZEGEK

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

11. EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Az egyes ter mék tí pu sok egy más sal kom bi nál ha tók, je -
lö lé sük eb ben az eset ben a kö vet ke zõ:

a) a ké szít mény meg ne ve zé sé ben elõ re ke rül a leg na -
gyobb arány ban sze rep lõ al ko tó rész (alap tí pus),

b) utá na a rész arány csök ke nõ sor rend jé ben a to váb bi
tí pu sok, a „hoz zá adá sá val” ki té tel fel tün te té sé vel (pél dá ul
mû trá gya szer ves és ás vá nyi trá gya hoz zá adá sá val).

2. számú melléklet
a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Az engedély iránti kérelemmel együtt benyújtandó
vizsgálati eredmények és adatok

1. MÛTRÁGYÁK

1.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat, ada tok
1.1.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg vagy li ter min -

tából:
– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (szi lárd mû trá gyák nál 10%-os vi zes szusz pen zi ó -

ban, fo lyé kony mû trá gyák nál ere de ti ol dat ban),
– sû rû ség/tér fo gat tö meg,
– ned ves ség-tar ta lom/szá raz anyag-tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– gyár tó ál tal dek la rált ha tó anya gok (N, P2O5, K2O,

CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– nit ro gén tar tal mú mû trá gyák ese tén a nit rát, ammó -

nium és amid nit ro gén for mák,
– ká li um tar tal mú mû trá gyák ese tén klo rid, il let ve szul -

fát tar ta lom,
– gyár tó ál tal dek la rált egyéb tu laj don sá gok.
1.1.2. Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõk re vo nat ko zó ada tok:
– ta pa dá si haj lam (szi lárd mû trá gyák),
– hig ro szkó pos ság (szi lárd mû trá gyák),
– di na mi kai visz ko zi tás (ol dat mû trá gyák, szuszpen -

ziós mû trá gyák),
– kris tá lyo so dá si pont (ol dat mû trá gyák),
– szusz pen zió sta bi li tás (szusz pen zi ós mû trá gyák),
– re la tív ki fo lyá si se bes ség (szusz pen zi ós mû trá gyák),
– hi deg tû rés (szusz pen zi ós mû trá gyák),
– kor ro zív ha tás,
– kel át kép zõ anyag.

1.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg vagy li ter min -
tá ból:*

– P, K, NPK mû trá gyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb,
– mik ro elem – és mik ro ele met is tar tal ma zó mû trá -

gyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Co.

* Amennyi ben a mû trá gya elõ ál lí tá sá hoz hul la dé kot (is) hasz nál tak fel,
a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en to váb bi to xi kus ele mek vizs gá la ta is el ren -
del he tõ.
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1.3. Biz ton ság tech ni kai ok ból el vég zen dõ vizs gá la tok
3 × 1 kg min tá ból a mû trá gyák ról  szóló, 2003. ok tó ber 13-i 
2003/2003/EK, eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
III. mel lék le té ben ta lál ha tó mód szer sze rint.

Am mó ni um-nit rát, il let ve 80%-nál több ammó -
nium-nitrátot tar tal ma zó mû trá gyák nál:

– po ro zi tás (olaj vissza tar tás),
– ég he tõ a nyag-tar ta lom,
– pH,
– szem cse mé ret el osz lás,
– klo rid tar ta lom,
– ne héz fém (Cu) tar ta lom vizs gá la ta,
– rob ba nó ké pes ség vizs gá la ta.

1.4. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
Amennyi ben a mû trá gya elõ ál lí tá sá hoz hul la dé kot (is)

hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en az aláb bi
össze te võk vizs gá la ta is szük sé ges, il let ve el ren del he tõ:

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén tar ta lom,
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,

138, 153, 180 össze ge),
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve.

1.5. Bi o ló gi ai ha tás vizs gá la ta
1.5.1. Adott cél ra még nem en ge dé lye zett ter mé kek nél

2 szán tó föl di, il let ve 2 ker té sze ti teszt nö vénnyel, nö vé -
nyen ként leg alább egy sza bad föl di és egy te nyész edé nyes
vizs gá lat vég zé se.

1.5.2. Táp ru dak ese té ben kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott kul tú ra cso por ton ként leg alább 2–4 el té rõ nö vény -
ben fi to to xi kus ha tás vizs gá la ta.

1.6. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

1.7. Amennyi ben a mû trá gya elõ ál lí tá sá hoz hul la dé kot
(is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en to váb -
bi öko to xi ko ló gi ai (Daph nia-teszt, hal teszt, al ga teszt) és
egyéb vizs gá la tok is el ren del he tõ ek.

2. SZERVES TRÁGYÁK

2.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg min tá ból:
– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban),
– tér fo gat tö meg,
– szá raz anyag-tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom,
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– gyár tó ál tal dek la rált ha tó anya gok (N, P2O5, K2O, Ca,

Mg stb.).

2.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg min tá ból:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

2.3. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
Amennyi ben a szer ves trá gya elõ ál lí tá sá hoz hul la dé kot

(is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en az
aláb bi össze te võk vizs gá la ta is szük sé ges, il let ve el ren del -
he tõ:

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén tar ta lom,
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,

138, 153, 180 össze ge),
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve.

2.4. Csí rá zás gát ló és gyo mo sí tó ha tás, va la mint nö -
vény pa to gén kór oko zók tól és kár te võk tõl való men tes ség
vizs gá la ta 4 × 3 kg min tá ból.

2.5. Bi o ló gi ai ha tás vizs gá la ta
2.5.1. Adott cél ra még nem en ge dé lye zett ter mé kek nél

2 szán tó föl di, il let ve 2 ker té sze ti teszt nö vénnyel, nö vé -
nyen ként leg alább egy sza bad föl di és egy te nyész edé nyes
vizs gá lat vég zé se.

2.5.2. A csí rá zás gát ló vizs gá lat ban nem meg fe le lõ nek
bi zo nyult ter mé kek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kul tú ra cso por ton ként 2–4 sza bad föl dön vagy zárt ter -
mesz tõ be ren de zés ben vég zett bi o ló gi ai vizs gá la ta.

2.6. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

2.6.1. Hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min -
tá ból:

– Fe kál co li form szám meg ha tá ro zá sa,
– Fe kál strep to coc cus szám meg ha tá ro zá sa,
– Sal mo nel la sp. ki mu ta tá sa,
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám meg ha tá ro zá sa.
2.6.2. Su gár bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min tá ból.

2.7. Amennyi ben a szer ves trá gya elõ ál lí tá sá hoz hul la -
dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en
to váb bi öko to xi ko ló gi ai (Daph nia-teszt, hal teszt, al ga -
teszt) és egyéb vizs gá la tok is el ren del he tõ ek.

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

3.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg min tá ból:

– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (szi lárd ter mék nél 10%-os vi zes szusz pen zi ó ban,

fo lyé kony ter mék nél ere de ti ol dat ban),
– sû rû ség/tér fo gat tö meg,
– ned ves ségtar ta lom,

* A hul la dé kot is tar tal ma zó ké szít mé nyek nél.
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– szer ves anyag-tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– gyár tó ál tal dek la rált ha tó anya gok (N, P2O5, K2O,

CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– gyár tó ál tal dek la rált egyéb tu laj don sá gok (víz old ha -

tó ság stb.).

3.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg vagy li ter min -
tá ból:

– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

3.3. Bi o ló gi ai ha tás vizs gá la ta: 2 szán tó föl di, il let ve
2 ker té sze ti teszt nö vénnyel, nö vé nyen ként leg alább egy
sza bad föl di és egy te nyész edé nyes vizs gá lat vég zé se.

3.4. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

4. KOMPOSZTOK

4.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg min tá ból:
– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban),
– tér fo gat tö meg,
– szá raz anyag-tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom,
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– gyár tó ál tal dek la rált ha tó anya gok (N, P2O5, K2O, Ca,

Mg stb.).

4.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg min tá ból:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.

4.3. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
A kom poszt elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált hul la dék mi nõ sé -

gé tõl füg gõ en az aláb bi össze te võk vizs gá la ta is szük sé -
ges, il let ve el ren del he tõ:

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén tar ta lom,
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,

138, 153, 180 össze ge),
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve.

4.4. Csí rá zás gát ló és gyo mo sí tó ha tás, va la mint nö -
vény pa to gén kór oko zók tól és kár te võk tõl való men tes ség
vizs gá la ta 4 × 3 kg min tá ból.

4.5. Bi o ló gi ai ha tás vizs gá la ta
4.5.1. Adott cél ra még nem en ge dé lye zett ter mé kek nél

kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kul tú ra cso por ton ként
2–4 sza bad föl dön vagy zárt ter mesz tõ be ren de zés ben vég -
zett vizs gá lat.

* A hul la dé kot is tar tal ma zó ké szít mé nyek nél.

4.5.2. A csí rá zás gát ló vizs gá lat ban nem meg fe le lõ nek
bi zo nyult ter mé kek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kul tú ra cso por ton ként 2–4 sza bad föl dön vagy zárt ter -
mesz tõ be ren de zés ben vég zett bi o ló gi ai vizs gá la ta.

4.5.3. Gom ba kom posz tok nál és gom ba ta ka ró föl dek nél 
1-2 gom ba teszt nö vénnyel vég zett vizs gá lat.

4.6. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

4.6.1. Hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min -
tá ból:

– Fe kál co li form szám meg ha tá ro zá sa,
– Fe kál strep to coc cus szám meg ha tá ro zá sa,
– Sal mo nel la sp. ki mu ta tá sa,
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám meg ha tá ro zá sa.
4.6.2. Su gár bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min tá ból.

(Csak az im port ból szár ma zó tõ zeg ese té ben.)

4.7. A kom poszt elõ ál lí tás hoz fel hasz nált hul la dék mi -
nõ sé gé tõl füg gõ en to váb bi öko to xi ko ló gi ai (Daphnia-
 teszt, hal teszt, al ga teszt) és egyéb vizs gá la tok is el ren del -
he tõ ek.

5. GILISZTAHUMUSZOK

5.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg min tá ból:
– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban),
– tér fo gat tö meg,
– szá raz anyag-tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom,
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom,
– szem cse mé ret-el osz lás,
– gyár tó ál tal dek la rált ha tó anya gok (N, P2O5, K2O, Ca,

Mg stb.).

5.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg min tá ból:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

5.3. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
Amennyi ben a gi lisz ta hu musz elõ ál lí tá sá hoz hul la dé kot 

(is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en az
aláb bi össze te võk vizs gá la ta is szük sé ges, il let ve el ren del -
he tõ:

– összes PAH-tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén tar ta lom,
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,

138, 153, 180 össze ge),
– összes PCDD/F WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve.

* A hul la dé kot is tar tal ma zó ké szít mé nyek nél.
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5.4. Csí rá zás gát ló és gyo mo sí tó ha tás, va la mint nö -
vény pa to gén kór oko zók tól és kár te võk tõl való men tes ség
vizs gá la ta 4 × 3 kg min tá ból.

5.5. Bi o ló gi ai ha tás vizs gá la ta
5.5.1. Adott cél ra még nem en ge dé lye zett ter mé kek nél

kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kul tú ra cso por ton ként
2–4 sza bad föl dön vagy zárt ter mesz tõ be ren de zés ben vég -
zett vizs gá lat.

5.5.2. A csí rá zás gát ló vizs gá lat ban nem meg fe le lõ nek
bi zo nyult ter mé kek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kul tú ra cso por ton ként 2–4 sza bad föl dön vagy zárt ter -
mesz tõ be ren de zés ben vég zett bi o ló gi ai vizs gá la ta.

5.6. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

5.6.1. Hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min -
tá ból:

– Fe kál co li form szám meg ha tá ro zá sa,
– Fe kál strep to coc cus szám meg ha tá ro zá sa,
– Sal mo nel la sp. ki mu ta tá sa,
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám meg ha tá ro zá sa.
5.6.2. Su gárbi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min tá ból.

5.7. Amennyi ben a gi lisz ta hu musz elõ ál lí tá sá hoz hul la -
dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en
to váb bi öko to xi ko ló gi ai (Daph nia-teszt, hal teszt, al ga -
teszt) és egyéb vizs gá la tok is el ren del he tõ ek.

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg min tá ból:
– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot.
6.1.1. Lú gos ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok
6.1.1.1. Pu ha mész kõ õr le mény
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve,
– MgCO3-tar ta lom,
– ned ves ség tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– 0,8 mm-es szi tán át esõ rész,
– 2,0 mm-es szi tán át esõ rész,
– 5,0 mm-es szi tán át esõ rész.
6.1.1.2. Ke mény mész kõ õr le mény
– összes kar bo náttar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve,
– ned ves ség tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– 0,25 mm-es szi tán át esõ rész,
– 1,0 mm-es szi tán át esõ rész.
6.1.1.3. Lápi mész, tavi mész, me szes láp föld, cu kor -

gyá ri mész iszap, al gi nit
– összes kar bo náttar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve,
– ned ves ség tar ta lom.
6.1.1.4. Do lo mit
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve,
– Ca-tar ta lom,

– Mg-tar ta lom,
– ned ves ség tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– 0,1 mm-es szi tán át esõ rész,
– 0,25 mm-es szi tán át esõ rész,
– 0,8 mm-es szi tán át esõ rész.
6.1.1.5. Ön por ló do lo mit
– összes kar bo náttar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve,
– Ca-tar ta lom,
– Mg-tar ta lom,
– ned ves ség tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– 0,1 mm-es szi tán át esõ rész,
– 0,25 mm-es szi tán át esõ rész,
– 1,0 mm-es szi tán át esõ rész,
– 2,0 mm-es szi tán át esõ rész.
6.1.2. Sa vas ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok
6.1.2.1. Gipsz an hid rid (õrölt)
– CaSO4-tar ta lom CaSO4 × H2O-ban ki fe jez ve,
– szem cse mé ret el osz lás,
– 0,8 mm-es szi tán át esõ rész,
– 1,0 mm-es szi tán át esõ rész.
6.1.2.2. Lig ni tes gipsz (80% gipsz + 20% lig nit por)
– CaSO4-tar ta lom CaSO4 × H2O-ban ki fe jez ve,
– szem cse mé ret el osz lás,
– 1,0 mm-es szi tán át esõ rész,
– 2,5 mm-es szi tán át esõ rész.
6.1.2.3. Lig nit por
– S-tar ta lom,
– ned ves ség tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– 1,0 mm-es szi tán át esõ rész.
6.1.3. Szer ves ta laj ja ví tó anya gok
6.1.3.1. Tõ zeg
– ned ves ség tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom.
6.1.3.2. Láp föld
– ned ves ség tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom.
6.1.3.3. Lig nit por
– szer ves anyag-tar ta lom.
6.1.3.4. Al gi nit
– ned ves ség tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom.

6.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg min tá ból:
– mész kõ, do lo mit
– szer ves anyag-tar tal mú ta laj ja ví tó anya gok (tõ zeg,

láp föld, lig nit, lápi mész, me szes láp föld, al gi nit): As, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.

6.3. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
Amennyi ben a ta laj ja ví tó anyag elõ ál lí tá sá hoz hul la dé -

kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en az
aláb bi össze te võk vizs gá la ta is szük sé ges, il let ve el ren del -
he tõ:
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– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén tar ta lom,
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,

138, 153, 180 össze ge),
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve.

6.4. Csí rá zás gát ló és gyo mo sí tó ha tás, va la mint nö -
vény pa to gén kór oko zók tól és kár te võk tõl való men tes ség
vizs gá la ta 4 × 3 kg min tá ból: szer ves anyag-tar tal mú ta laj -
ja ví tó anya gok nál.

6.5. Ha té kony sá got iga zo ló vizs gá la tok: 6.1. pont ban
nem sze rep lõ, ta laj ja ví tó ha tá sú ké szít mé nyek nél, ta laj tí -
pu son ként leg alább 2–4 sza bad föl dön vagy te nyész edény -
ben vég zett vizs gá lat szük sé ges.

6.6. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

6.6.1. Hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat szer ves ere de -
tû ta laj ja ví tó anya gok nál 3 × 0,5 kg min tá ból:

– Fe kál co li form szám meg ha tá ro zá sa,
– Fe kál strep to coc cus szám meg ha tá ro zá sa,
– Sal mo nel la sp. ki mu ta tá sa,
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe teszám meg ha tá ro zá sa.
6.6.2. Su gár-bi o ló gi ai vizs gá lat: 3 × 0,5 kg min tá ból.

(Csak az im port ból szár ma zó tõ zeg ese té ben.)

6.7. Amennyi ben a ta laj ja ví tó anyag elõ ál lí tá sá hoz hul -
la dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg -
gõen to váb bi öko to xi ko ló gi ai (Daph nia-teszt, hal teszt, al -
ga teszt) és egyéb vizs gá la tok is el ren del he tõ ek.

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

7.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg vagy li ter min -
tából:

– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (szi lárd ta laj kon di ci o ná ló ké szít mé nyek nél

10%-os vi zes szusz pen zi ó ban, fo lyé kony talajkondicio -
náló ké szít mé nyek nél ere de ti ol dat ban),

– sû rû ség/tér fo gat tö meg,
– ned ves ség tar ta lom/szá raz anyag-tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– gyár tó ál tal dek la rált ha tó anya gok (N, P2O5, K2O,

CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– gyár tó ál tal dek la rált egyéb tu laj don sá gok (víz old ha -

tó ság, víz fel ve võ ké pes ség stb.).

7.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg vagy li ter min -
tá ból:

– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

* A hul la dé kot is tar tal ma zó ké szít mé nyek nél.

7.3. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
Amennyi ben a ta laj kon di ci o ná ló ké szít mény elõ ál lí tá -

sá hoz hul la dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé -
tõl füg gõ en az aláb bi össze te võk vizs gá la ta is szük sé ges,
il let ve el ren del he tõ:

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén tar ta lom,
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,

138, 153, 180 össze ge),
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve.

7.4. Ha té kony sá got iga zo ló vizs gá la tok: ta laj tí pu son -
ként leg alább 2–4 sza bad föl dön vagy te nyész edény ben
vég zett vizs gá lat szük sé ges.

7.5. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

7.6. Amennyi ben a ta laj kon di ci o ná ló ké szít mény elõ ál -
lí tá sá hoz hul la dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé -
gé tõl füg gõ en to váb bi öko to xi ko ló gi ai (Daph nia-teszt,
hal teszt, al ga teszt) és egyéb vizs gá la tok is el ren del he tõ ek.

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

8.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg vagy li ter min tá ból:
– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (szi lárd ké szít mény ben 10%-os vi zes szuszpen -

zióban, fo lyé kony ké szít mény ben ere de ti ol dat ban),
– tér fo gat tö meg/sû rû ség,
– ned ves ség tar ta lom/szá raz anyag-tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom.

8.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg vagy li ter min -
tá ból:

– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

8.3. Mik ro bi o ló gi ai mi nõ sí tés 3 × 1 kg vagy li ter min -
tából.

8.4. Csí rá zás gát ló és gyo mo sí tó ha tás vizs gá la ta
4 × 1 kg vagy li ter min tá ból.

8.5. Bi o ló gi ai ha tás vizs gá la ta
8.5.1. Szim bi on ta mik ro or ga niz mu sok: mag csá vá zá sos

fel hor dás ese tén 1 üveg há zi vizs gá lat (Ro ux-csö ves vizs -
gá lat).

8.5.2. Cel lu lóz bon tó mik ro or ga niz mu sok.
8.5.2.1. Kom posz tá lá si cél ra: 1 üveg há zi vizs gá lat két -

fé le ta la jon (cel lu lóz bon tá si teszt).
8.5.2.2. Tar ló ke ze lé si cél ra: 2 sza bad föl di vizs gá lat el -

té rõ fi zi kai fé le sé gû ta la jo kon, nö vény nél kül (la bo ra tó ri u -
mi res pi rá ció mé rés).

* A hul la dé kot is tar tal ma zó ké szít mé nyek nél.
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8.5.3. El sõd le ge sen ta la jon ke resz tül ható, ter més nö ve -
lõ ha tá sú mik ro or ga niz mu sok: 1-2 te nyész edé nyes bio -
teszt 2 el té rõ fi zi kai fé le sé gû ta la jon, va la mint 4–8 sza bad -
föl di (in do kolt eset ben üveg há zi) bi o ló gi ai ha té kony ság
vizs gá lat több fé le fi zi kai ta laj fé le sé gen.

8.5.4. Nö vény re ható mik ro or ga niz mu sok: kul tú rán ként 
(szak ma i lag in do kolt eset ben kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott kul tú ra cso por ton ként) 2–4 sza bad föl di vagy
üveg há zi vizs gá lat.

8.6. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

8.6.1. Hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min -
tá ból:

– Fe kál co li form szám meg ha tá ro zá sa,
– Fe kál strep to coc cus szám meg ha tá ro zá sa,
– Sal mo nel la sp. ki mu ta tá sa,
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám meg ha tá ro zá sa.

8.7. Gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet tõl men tes -
ség rõl iga zo lás szük sé ges.

8.8. A ké szít ményt a Szent Ist ván Egye tem Ker té sze ti
Kar törzs gyûj te mé nyé ben kell el he lyez ni.

8.9. A mik ro or ga niz mu so kat leg alább faj sze rint kell
meg ne vez ni.

9. TERMESZTÕKÖZEGEK

9.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg min tá ból:
– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban),
– tér fo gat tö meg,
– szá raz anyag-tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom,
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– N, P2O5, K2O.

9.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg min tá ból:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

9.3. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
Amennyi ben a ter mesz tõ kö zeg elõ ál lí tá sá hoz hul la dé -

kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg gõ en az
aláb bi össze te võk vizs gá la ta is szük sé ges, il let ve el ren del -
he tõ:

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén tar ta lom,
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,

138, 153, 180 össze ge),
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve.

* A hul la dé kot is tar tal ma zó ké szít mé nyek nél.

9.4. Csí rá zás gát ló és gyo mo sí tó ha tás, va la mint nö -
vény pa to gén kór oko zók tól és kár te võk tõl való men tes ség
vizs gá la ta 4 × 3 kg min tá ból.

9.5. Bi o ló gi ai ha tás vizs gá la ta: a csí rá zás gát ló vizs gá -
lat ban nem meg fe le lõ nek bi zo nyult ter mé kek nél kul tú rán -
ként leg alább 2–4 bi o ló gi ai vizs gá lat.

9.6. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

9.6.1. Hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg min -
tá ból:

– Fe kál co li form szám meg ha tá ro zá sa,
– Fe kál strep to coc cus szám meg ha tá ro zá sa,
– Sal mo nel la sp. ki mu ta tá sa,
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám meg ha tá ro zá sa.
9.6.2. Su gárbi o ló gi ai vizs gá lat: 3 × 0,5 kg min tá ból.

(Csak az im port tõ ze get tar tal ma zó ter mesz tõ kö ze gek ese -
té ben.)

9.7. Amennyi ben a ter mesz tõ kö zeg elõ ál lí tá sá hoz hul -
la dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé gé tõl füg -
gõen to váb bi öko to xi ko ló gi ai (Daph nia-teszt, hal teszt, al -
ga teszt) és egyéb vizs gá la tok is el ren del he tõ ek.

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

10.1. Fi zi kai, ké mi ai vizs gá lat 3 × 1 kg vagy li ter min -
tából:

– kül lem: szín, szag, hal maz ál la pot,
– pH (szi lárd nö vény kon di ci o ná ló ké szít mé nyek nél

10%-os vi zes szusz pen zi ó ban, fo lyé kony növénykondi -
cionáló ké szít mé nyek nél ere de ti ol dat ban),

– sû rû ség/tér fo gat tö meg,
– ned ves ség tar ta lom/szá raz anyag-tar ta lom,
– szem cse mé ret el osz lás,
– gyár tó ál tal dek la rált ha tó anya gok (N, P2O5, K2O,

CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– gyár tó ál tal dek la rált egyéb tu laj don sá gok (víz old ha -

tó ság stb.).

10.2. To xi kus ele mek vizs gá la ta 3 × 1 kg vagy li ter min -
tá ból:

– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

10.3. Szer ves szennye zõk vizs gá la ta
Amennyi ben a nö vény kon di ci o ná ló ké szít mény elõ ál lí -

tá sá hoz hul la dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék mi nõ sé -
gé tõl füg gõ en az aláb bi össze te võk vizs gá la ta is szük sé -
ges, il let ve el ren del he tõ:

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let),
– benz(a)pi rén-tar ta lom,

* A hul la dé kot is tar tal ma zó ké szít mé nyek nél.
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– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40),

– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 össze ge),

– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben kife -
jezve.

10.4. Bi o ló gi ai ha té kony sá got iga zo ló vizs gá la tok: kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kul tú ra cso por ton ként
3–6 sza bad föl di vagy zárt ter mesz tõ be ren de zés ben vég -
zett vizs gá lat szük sé ges.

10.5. Mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi ada tok: a ké -
szít mény ve szé lyes sé gi be so ro lá sa, ve szély je lek, a koc ká -
za tok ra (R) és biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, ta pasz ta la -
tok a gyár tó nál és a fel hasz ná ló nál, he lyi ir ri tá ci ós ha tá sok
(bõr, szem, lég utak), szen zi bi li zá ció, egyéb tü ne tek.

10.5.1. Hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat 3 × 0,5 kg
min tá ból:

– Fe kál co li form szám meg ha tá ro zá sa,
– Fe kál strep to coc cus szám meg ha tá ro zá sa,
– Sal mo nel la sp. ki mu ta tá sa,
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám meg ha tá ro zá sa.

10.6. Amennyi ben a nö vény kon di ci o ná ló ké szít mény
elõ ál lí tá sá hoz hul la dé kot (is) hasz nál tak fel, a hul la dék
mi nõ sé gé tõl füg gõ en to váb bi öko to xi ko ló gi ai (Daphnia-
 teszt, hal teszt, al ga teszt) és egyéb vizs gá la tok is el ren del -
he tõ ek.

11. EGYÉB ANYAGOK

Az anyag mi nõ sé gé tõl füg gõ en az en ge dé lye zõ ha tó ság
ese ten ként adja meg a szük sé ges vizs gá la tok kö rét.
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3. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Minõségi elõ írások a termésnövelõ anyagokra

1. MÛTRÁGYÁK

1.1. A ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

A ha tó anyag-tar ta lom a to le ran cia ha tá ron be lül fe lel jen meg a gyár tó ál tal meg adott ér té kek nek.

1.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag**

Fosz for mû trá gyák 10 * – 100 1 50 100 –
Ká li um mû trá gyák 10 2 – 100 1 50 100 –
NPK mûtrágyák 10 * – 100 1 50 100 –
Mik ro elem mûtrágyák 10 2 50 100 1 50 100 5
NPK + mik ro elem mûtrágyák 10 * 50 100 1 50 100 5
Hul la dé kot is tar tal ma zó mûtrágyák 10 2 50 100 1 50 100 5

 * A Cd tar ta lom leg fel jebb 20 mg/P2O5 kg le het (azaz 0,2 mg Cd/1% P2O5 ha tó anyag).
** 20% szá raz anyag-tar ta lom alatt a ha tár ér té kek mg/l di men zi ó ban ér ten dõk.

1.3. Biz ton ság tech ni kai ok ból meg en ged he tõ ér té kek

Am mó ni um-nit rát, il let ve 80%-nál több am mó ni um-nit rá tot tar tal ma zó mû trá gyák nál
– po ro zi tás: a mû trá gya olaj vissza tar tá sa az elsõ két 25–50 °C kö zöt ti ter mi kus cik lus után < 4%,
– ég he tõ anyag tar ta lom szén ben ki fe jez ve: a 31,5%-nál na gyobb nit ro gén tar ta lom ese tén < 0,2%, 28,0–31,5% kö zöt -

ti nit ro gén-tar ta lom ese tén < 0,4%,
– pH: 10%-os vi zes ol dat ban > 4,5,
– szem cse mé ret el osz lás: 0,5 mm alatt leg fel jebb 3%, 1,0 mm alatt leg fel jebb 5%,
– klo rid-tar ta lom: < 0,02%,
– Cu-tar ta lom < 10 mg/kg sz.a.,
– rob ba nó ké pes ség: min den egyes rob ban tás ese tén va la mennyi ólom hen ger össze nyo mó dá sa meg ha lad ja az 5%-os

ér té ket.

1.4. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.
– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
– jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 ng/kg sz. a. T.E.Q

1.5. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.



2. SZERVES TRÁGYÁK

2.1. Ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

 – pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban) 6,5–8,5
 – tér fo gat tö meg (kg/dm3) leg fel jebb 0,7
 – szá raz anyag-tar ta lom (m/m%) leg alább 40,0
 – szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 50,0
 – víz ben old ha tó összes só tar ta lom (m/m%) sz.a. leg fel jebb 4,0
 – szem cse mé ret el osz lás 25,0 mm alatt leg alább 100,0
 – N-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 1,0
 – P2O5 tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,5
 – K2O tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,5
 – Ca-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 1,0
 – Mg-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,5

2.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Szer ves trá gyák 10 2 50 100 100 1 50 100 –

Hul la dé kot is tar tal ma zó szer ves trá gyák 10 2 50 100 100 1 50 100 5

2.3. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.
– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

2.4. Nem tar tal maz hat a bi o ló gi ai kör for gás ba nem vi he tõ ide gen anya got, csí rá zást, nö ve ke dést gát ló anya go kat,
zár la ti gyo mok mag va it, il let ve ezek ve ge ta tív ré sze it, hu mán-, ál lat- és nö vény egész ség ügyi szem pont ból ká ros, fer tõ zõ 
mak ro- és mik ro szer ve ze te ket, mér ge zõ, szennye zõ és ra dio ak tív anya go kat.

2.5. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.

2.6. Ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írások

– Fe kál co li form szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Fe kál strep to coc cus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Sal mo nel la sp. 2 × 10 g vagy ml ne ga tív
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 100 g vagy 100 ml ne ga tív

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

3.1. A ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

A ha tó anyag-tar ta lom a to le ran cia ha tá ron be lül fe lel jen meg a gyár tó ál tal meg adott ér té kek nek.

3.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Ás vá nyi trá gyák 10 2 50 100 100 1 50 100 –

Hul la dé kot is tar tal ma zó ás vá nyi trá gyák 10 2 50 100 100 1 50 100 5

3.3. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.

3.4. Nem tar tal maz hat a bi o ló gi ai kör for gás ba nem vi he tõ ide gen anya got, csí rá zást, nö ve ke dést gát ló anya go kat, zár -
la ti gyo mok mag va it, il let ve ezek ve ge ta tív ré sze it, hu mán-, ál lat- és nö vény egész ség ügyi szem pont ból ká ros, fer tõ zõ
mak ro- és mik ro szer ve ze te ket, mér ge zõ, szennye zõ és ra dio ak tív anya go kat.
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4. KOMPOSZTOK

4.1. Ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

 – pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban) 6,5–8,5
 – tér fo gat tö meg (kg/dm3) leg fel jebb 0,9
 – szá raz anyag-tar ta lom (m/m%) leg alább 50,0
 – szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 25,0
 – víz ben old ha tó összes só tar ta lom (m/m%) sz.a. leg fel jebb 4,0
 – szem cse mé ret el osz lás 25,0 mm alatt leg alább 100,0
 – N-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 1,0
 – P2O5-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,5
 – K2O-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,5
 – Ca-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 1,2
 – Mg-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,5

4.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Kom posz tok 10 2 50 100 100 1 50 100 5

4.3. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.
– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

4.4. Nem tar tal maz hat a bi o ló gi ai kör for gás ba nem vi he tõ ide gen anya got, csí rá zást, nö ve ke dést gát ló anya go kat, zár -
la ti gyo mok mag va it, il let ve ezek ve ge ta tív ré sze it, hu mán-, ál lat- és nö vény egész ség ügyi szem pont ból ká ros, fer tõ zõ
mak ro- és mik ro szer ve ze te ket, mér ge zõ, szennye zõ és ra dio ak tív anya go kat.

4.5. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.

4.6. Ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írások

– Fe kál co li form szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Fe kál strep to coc cus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Sal mo nel la sp. 2 × 10 g vagy ml ne ga tív
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 100 g vagy 100 ml ne ga tív

5. GILISZTAHUMUSZOK

5.1. Ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

 – pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban) 6,5–8,5
 – tér fo gat tö meg (kg/dm3) leg fel jebb 1,0
 – szá raz anyag-tar ta lom (m/m%) leg alább 60,0
 – szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 20,0
 – víz ben old ha tó összes só tar ta lom (m/m%) sz.a. leg fel jebb 4,0
 – szem cse mé ret el osz lás 25,0 mm alatt leg alább 100,0
 – N-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 1,0
 – P2O5 tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 1,0
 – K2O tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,8
 – Ca-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 3,0
 – Mg-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 1,0
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5.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Gi lisz ta hu mu szok 10 2 50 100 100 1 50 100 –

Hul la dé kot is tar tal ma zó gi lisz ta hu mu szok 10 2 50 100 100 1 50 100 5

5.3. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.
– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

5.4. Nem tar tal maz hat a bi o ló gi ai kör for gás ba nem vi he tõ ide gen anya got, csí rá zást, nö ve ke dést gát ló anya go kat, zár -
la ti gyo mok mag va it, il let ve ezek ve ge ta tív ré sze it, hu mán-, ál lat- és nö vény egész ség ügyi szem pont ból ká ros, fer tõ zõ
mak ro- és mik ro szer ve ze te ket, mér ge zõ, szennye zõ és ra dio ak tív anya go kat.

5.5. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.

5.6. Ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írások

– Fe kál co li form szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Fe kál strep to coc cus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Sal mo nel la sp. 2 × 10 g vagy ml ne ga tív
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 100 g vagy 100 ml ne ga tív

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

Lú gos kém ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok
Pu ha mész kõ õr le mény
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 80,0
– MgCO3 tar ta lom (m/m%) sz.a. leg fel jebb 20,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 5,0
– szem cse mé ret el osz lás
 = 0,8 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 45,0
 = 2,0 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 95,0
 = 5,0 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 100,0
Ke mény mész kõ õr le mény
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 90,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 5,0
– szem cse mé ret el osz lás
 = 0,25 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 80,0
 = 1,0 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 95,0
Lápi mész, tavi mész
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 50,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 40,0
Me szes láp föld
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 20,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 40,0
Szik kasz tott cu kor gyá ri mész iszap
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 40,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 35,0
Víz te le ní tett cu kor gyá ri mész iszap
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 50,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 25,0
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Al gi nit
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 30,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 40,0
Do lo mit
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 80,0
– Ca-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 16,0
– Mg-tar ta lom leg alább 10,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 15,0
– szem cse mé ret el osz lás
 = 0,1 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 20,0
 = 0,25 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 80,0
 = 0,8 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 100,0
Ön por ló do lo mit
– összes kar bo nát tar ta lom CaCO3-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 80,0
– Ca-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 16,0
– Mg-tar ta lom leg alább 10,0
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 15,0
– szem cse mé ret el osz lás
 = 0,1 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 20,0
 = 0,25 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 80,0
 = 1,0 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 95,0
 = 2,0 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 100,0

Sa vas ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok
Gipsz an hid rid (õrölt)
– CaSO4-tar ta lom CaSO4 × H2O-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 50,0
– szem cse mé ret el osz lás
 = 0,8 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 80,0
 = 1,0 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 100,0
Lig ni tes gipsz (80% gipsz + 20% lig nit por)
– CaSO4-tar ta lom CaSO4 × H2O-ban ki fe jez ve (m/m%) sz.a. leg alább 40,0
– szem cse mé ret el osz lás
 = 1,0 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 85,0
 = 2,5 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 100,0
Lig nit por
– S-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 7,5
– szem cse mé ret el osz lás
 = 2,5 mm-es szi tán át esõ rész leg alább 100,0

Szer ves anyag-tar tal mú ta laj ja ví tó anya gok
Tõ zeg
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 55,0
– szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 40,0
Láp föld
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 55,0
– szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 30,0
Lig nit por
– szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 50,0
Al gi nit
– ned ves ség tar ta lom (m/m%) leg fel jebb 40,0
– szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 20,0

6.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Ta laj ja ví tó anya gok (mész kõ, do lo mit, tõ zeg
ki vé te lé vel)

10 2 50 100 100 1 50 100 5

Tõ zeg 25 2 50 100 100 1 50 100 5
Hul la dé kot tar tal ma zó ta laj ja ví tó anyagok 10 2 50 100 100 1 50 100 5
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6.3. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.

– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

6.4. Szer ves ta laj ja ví tó anya gok ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írásai

– Fe kál co li form szám < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fe kál strep to coc cus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Sal mo nel la sp. 2 × 10 g vagy ml ne ga tív

– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 100 g vagy 100 ml ne ga tív

6.5. A ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

7.1. A ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

A ha tó anyag-tar ta lom a to le ran cia ha tá ron be lül fe lel jen meg a gyár tó ál tal meg adott ér té kek nek.

7.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Ta laj kon di ci o ná ló ké szít mé nyek 10 2 50 100 100 1 50 100 –
Hul la dé kot is tar tal ma zó ta laj kon di ci o ná ló
ké szít mé nyek

10 2 50 100 100 1 50 100 5

7.3. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.

– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

7.4. A ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal fel tün te tett ha tás nak.

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

8.1. A ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

A ha tó anyag-tar ta lom a to le ran cia ha tá ron be lül fe lel jen meg a gyár tó ál tal meg adott ér té kek nek.

8.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Mik ro bi o ló gi ai ké szít mé nyek 10 2 50 100 100 1 50 100 –
Hul la dé kot is tar tal ma zó mik ro bi o ló gi ai
ké szít mé nyek

10 2 50 100 100 1 50 100 5

8.3. A mik ro bi o ló gi ai mi nõ sí tés fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ér té kek nek. Nem okoz hat to xi kus ha tást a ta laj -
ban.

8.4. Nem tar tal maz hat a bi o ló gi ai kör for gás ba nem vi he tõ ide gen anya got, csí rá zást, nö ve ke dést gát ló anya go kat, zár -
la ti gyo mok mag va it, il let ve ezek ve ge ta tív ré sze it, hu mán-, ál lat- és nö vény egész ség ügyi szem pont ból ká ros, fer tõ zõ
mak ro- és mik ro szer ve ze te ket, mér ge zõ, szennye zõ és ra dio ak tív anya go kat.

8.5. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.
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8.6. Ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írások

– Fe kál co li form szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Fe kál strep to coc cus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Sal mo nel la sp. 2 × 10 g vagy ml ne ga tív
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 100 g vagy 100 ml ne ga tív

9. TERMESZTÕKÖZEGEK

9.1. Ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

 – pH (10%-os vi zes szusz pen zi ó ban) 5,0–7,5
 – tér fo gat tö meg (kg/dm3) leg fel jebb 0,8
 – szá raz anyag-tar ta lom (m/m%) leg alább 45,0
 – szer ves anyag-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 12,0
 – víz ben old ha tó összes só tar ta lom (m/m%) sz.a. leg fel jebb 2,0
 – szem cse mé ret el osz lás 20,0 mm alatt leg alább 100,0
 – N-tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,3
 – P2O5 tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,1
 – K2O tar ta lom (m/m%) sz.a. leg alább 0,3

9.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Tõ ze get tar tal ma zó ter mesz tõ kö zeg 15 2 50 100 100 1 50 100 –
Tõ ze get nem tar tal ma zó ter mesz tõ kö zeg 10 2 50 100 100 1 50 100 –
Hul la dé kot tar tal ma zó termesztõközegek 10 2 50 100 100 1 50 100 5

9.3. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.
– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

9.4. Nem tar tal maz hat a bi o ló gi ai kör for gás ba nem vi he tõ ide gen anya got, csí rá zást, nö ve ke dést gát ló anya go kat, zár -
la ti gyo mok mag va it, il let ve ezek ve ge ta tív ré sze it, hu mán-, ál lat- és nö vény egész ség ügyi szem pont ból ká ros, fer tõ zõ
mak ro- és mik ro szer ve ze te ket, mér ge zõ, szennye zõ és ra dio ak tív anya go kat.

9.5. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.

9.6. Ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írások

– Fe kál co li form szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Fe kál strep to coc cus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Sal mo nel la sp. 2 × 10 g vagy ml ne ga tív
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 100 g vagy 100 ml ne ga tív

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

10.1. A ha tó anya gok ra vo nat ko zó elõ írások

A ha tó anyag-tar ta lom a to le ran cia ha tá ron be lül fe lel jen meg a gyár tó ál tal meg adott ér té kek nek.

10.2. A to xi kus ele mek re vo nat ko zó elõ írások

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se

tar ta lom leg fel jebb mg/kg szá raz anyag

Nö vény kon di ci o ná ló ké szít mé nyek 10 2 50 100 100 1 50 100 –
Hul la dé kot is tar tal ma zó nö vény kon di ci o -
ná ló ké szít mé nyek

10 2 50 100 100 1 50 100 5
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10.3. Szer ves szennye zõk re vo nat ko zó elõ írások

– összes PAH tar ta lom (19 ve gyü let) < 1,0 mg/kg sz.a.
– benz(a)pi rén tar ta lom < 0,1 mg/kg sz.a.
– ás vá nyi olaj-tar ta lom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
– összes jel zõ PCB tar ta lom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 össze ge) < 0,1 mg/kg sz.a.
– összes PCDD/F tar ta lom WHO TEQ-ek ben ki fe jez ve < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

10.4. A bi o ló gi ai ha té kony ság fe lel jen meg a gyár tó ál tal ga ran tált ha tás nak.

10.5. Ta laj hi gi é nés mik ro bi o ló gi ai elõ írások

– Fe kál co li form szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Fe kál strep to coc cus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
– Sal mo nel la sp. 2 × 10 g vagy ml ne ga tív
– Hu mán pa ra zi ta bél fé reg pe te szám 100 g vagy 100 ml ne ga tív

3. számú melléklet függeléke

A mûtrágyákra vonatkozó toleranciák

– A táb lá za tok ban meg adott to le ran ci ák a táp anyag ér té ké nek a cím kén, mû bi zony la ton fel tün te tett ér ték tõl való
meg en ge dett el té ré sét je len tik.

– A to le ran ci ák cél ja a gyár tás, a min ta vé tel és az elem zés so rán je lent ke zõ el té ré sek figye lembevétele.
– Ha ma xi má lis ér ték nincs meg ad va, a táp anya go kat te kint ve a fel tün te tett ér ték túl lé pé se – a mik ro ele me ket tar tal -

ma zó mû trá gyák ki vé te lé vel – nem kor lá to zott.
– A kü lön bö zõ nit ro gén for mák vagy a fosz for kü lön bö zõ old ha tó sá gi for mák ese té ben a fel tün te tett tar ta lom ra vo nat -

ko zó to le ran cia az adott táp anyag összes tar tal má nak 0,1-e, de leg fel jebb 2 tö meg szá za lék.

A. EGYSZERÛ MÛTRÁGYÁK

A/1. NITROGÉN MÛTRÁGYÁK

Mû trá gya tí pus To le ran cia (m/m%)

Kal ci um-nit rát 0,4 N
Kal ci um-mag né zi um-nit rát 0,4 N
Mag né zi um-nit rát 0,4 N
Nát ri um-nit rát 0,4 N
Chi lei sa lét rom 0,4 N
Kal ci um-ci án amid 1,0 N
Nit rát tar tal mú kal ci um-ci án amid 1,0 N
Am mó ni um-szul fát 0,3 N
Am mó ni um-nit rát vagy kal ci um-am mó ni um-nit rát
– 32 tö meg szá za lék N tar ta lom alatt
– 32 tö meg szá za lék N tartalom felett

0,8 N
0,6 N

Am mó ni um-szul fát-nit rát 0,8 N
Mag né zi um-szul fo-nit rát 0,8 N
Mag né zi um-am mó ni um-nit rát 0,8 N
Kar ba mid 0,4 N
Kro to ni li dén-di kar ba mid 0,5 N
Izo bu ti li dén-di kar ba mid 0,5 N
Kar ba mid-for mal de hid 0,5 N
Kro to ni li dén-di kar ba mid tar tal mú nit ro gén mûtrágya 0,5 N
Izo bu ti li dén-di kar ba mid tar tal mú nit ro gén mûtrágya 0,5 N
Kar ba mid-for mal de hid tar tal mú nit ro gén mû trá gya 0,5 N
Am mó ni um-szul fát nit ri fi ká ció gát ló val (di ci án di amid) 0,5 N
Am mó ni um-szul fo-nit rát nit ri fi ká ció gát ló val (di ci án di amid) 0,5 N
Kar ba mid-am mó ni um-szul fát 0,5 N
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A/2. FOSZFOR MÛTRÁGYÁK

Mû trá gya tí pus To le ran cia (m/m%)

Bá zi kus sa lak, Tho mas fosz fá tok, Tho mas sa lak
– 2 tö meg szá za lék nyi ha tá rok kö zött ki fe je zett fel tün te tés ese tén
– Egyet len szám mal ki fe je zett feltüntetés esetén

–
1,0 P2O5

Szu per fosz fát
– Sem le ges am mó ni um-cit rát ban old ha tó
– Víz old ha tó

0,8 P2O5

0,9 P2O5

Kon cent rált szu per fosz fát
– Sem le ges am mó ni um-cit rát ban old ha tó
– Vízoldható

0,8 P2O5

0,9 P2O5

Trip le szu per fosz fát
– Sem le ges am mó ni um-cit rát ban old ha tó
– Vízoldható

0,8 P2O5

1,3 P2O5

Rész le ge sen fel tárt fosz fát érc
– Ás vá nyi sav ban old ha tó
– Víz old ha tó

0,8 P2O5

0,9 P2O5

Di kal ci um-fosz fát
– Lú gos am mó ni um-cit rát ban oldható 0,8 P2O5

Kal ci nált fosz fát
– Lú gos am mó ni um-cit rát ban oldható 0,8 P2O5

Alu mí ni um-kal ci um-fosz fát
– Ás vá nyi sav ban old ha tó
– Lú gos am mó ni um-cit rát ban oldható

0,8 P2O5

0,8 P2O5

Õrölt lágy fosz fát érc
– Ás vá nyi sav ban old ha tó
– Han gya sav ban oldható

0,8 P2O5

0,8 P2O5

A/3. KÁLIUM MÛTRÁGYÁK

Mû trá gya tí pus To le ran cia (m/m%)

Ka i nit 1,5 K2O

Dú sí tott ka i nit só 1,0 K2O

Ká li um-klo rid
– 55 tö meg szá za lék K2O alatt
– 55 tö meg szá za lék K2O felett

1,0 K2O
0,5 K2O

Mag né zi um só tar tal mú ká li um-klo rid 1,5 K2O

Ká li um-szul fát 0,5 K2O

Mag né zi um só tar tal mú ká li um-szul fát 1,5 K2O

Ki es erit ká li um szul fát tal 1,0 K2O

Egyéb össze te võk
– Mag né zi um

– Klór

0,9 MgO 
vagy 0,55 Mg

0,2 Cl
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B. ÖSSZETETT MÛTRÁGYÁK

Mû trá gya tí pus To le ran cia (m/m%)

NPK mû trá gyák
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– N-re vo nat koz tat va
– P2O5-re vo nat koz tat va
– K2O-ra vonatkoztatva

1,9
1,1 N

1,1 P2O5

1,1 K2O

NP mû trá gyák
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– N-re vo nat koz tat va
– P2O5-re vo nat koz tat va

1,5
1,1 N

1,1 P2O5

NK mû trá gyák
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– N-re vo nat koz tat va
– K2O-ra vo nat koz tat va

1,5
1,1 N

1,1 K2O

PK mû trá gyák
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– P2O5-re vo nat koz tat va
– K2O-ra vo nat koz tat va

1,5
1,1 P2O5

1,1 K2O

C. FOLYÉKONY MÛTRÁGYÁK

C/1. EGYSZERÛ FOLYÉKONY MÛTRÁGYÁK

Mû trá gya tí pus To le ran cia (m/m%)

Nit ro gén mû trá gya ol dat 0,6

Am mó ni um-nit rát-kar ba mid mû trá gya oldat 0,6

Kal ci um-nit rát ol dat

Mag né zi um-nit rát ol dat

Kal ci um-nit rát szusz pen zió 0,4

Kar ba mid-for mal de hid tar tal mú nit ro gén mû trá gya oldat 0,4

Kar ba mid-for mal de hid tar tal mú nit ro gén mû trá gya szusz pen zió 0,4

C/2. ÖSSZETETT FOLYÉKONY MÛTRÁGYÁK

Mû trá gya tí pus To le ran cia (m/m%)

NPK mû trá gya ol dat és mû trá gya szusz pen zió
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– N-re vo nat koz tat va
– P2O5-re vo nat koz tat va
– K2O-ra vonatkoztatva

1,9
1,1 N

1,1 P2O5

1,1 K2O

NP mû trá gya ol dat és mû trá gya szusz pen zió
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– N-re vo nat koz tat va
– P2O5-re vonatkoztatva

1,5
1,1 N

1,1 P2O5
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Mû trá gya tí pus To le ran cia (m/m%)

NK mû trá gya ol dat és mû trá gya szusz pen zió
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– N-re vo nat koz tat va
– K2O-ra vonatkoztatva

1,5
1,1 N

1,1 K2O

PK mû trá gya ol dat és mû trá gya szusz pen zió
– Összes ha tó anyag ra vo nat koz tat va
– P2O5-re vo nat koz tat va
– K2O-ra vonatkoztatva

1,5
1,1 P2O5

1,1 K2O

D. MEZOELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK

A to le ran cia a dek la rált ér ték egy ne gye de, de leg fel jebb 0,9%.

Táp elem tí pus To le ran cia (m/m%)

Kal ci um
– Kal ci um-oxid

0,64 Ca
0,9 CaO

Mag né zi um
– Mag né zi um-oxid

0,55 Mg
0,9 MgO

Nát ri um
– Nát ri um-oxid

0,67 Na
0,9 Na2O

Kén
– Kén-tri oxid

0,36 S
0,9 SO3

E. MIKROELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK

Mik ro elem tar ta lom (m/m%) To le ran cia (m/m%)

2 tö meg szá za lék fe lett ± 0,4

2 tö meg szá za lék alatt ± a fel tün te tett tar ta lom
20%-a

F. EGYÉB MÛTRÁGYÁK

Ha tó anyag tar ta lom (m/m%) To le ran cia (m/m%)

2 tö meg szá za lék alatt ± a fel tün te tett tar ta lom
20%-a

2–10 tö meg szá za lék kö zött ± 0,4

10 tö meg szá za lék fe lett ± 1,1
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4. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Az engedélyezett termésnövelõ anyag csomagolóeszközén, valamint a 100 kg nettó tömeget meghaladó
ömlesztett áru kísérõ okmányán feltüntetendõ adatok

1. Az en ge dély szá ma és ér vé nyes ség ide je.
2. A ter més nö ve lõ anyag ke res ke del mi neve (fel tû nõ he lyen, egy ér tel mû en, ol vas ha tó an).
3. A ter més nö ve lõ anyag en ge dély ben meg ha tá ro zott típusa.
4. A gyár tó neve, címe és sta tisz ti kai szám je le.
5. Az en ge dé lyes neve, címe és sta tisz ti kai szám je le.
6. Az en ge dély ben elõ írt táp anyag-tar ta lom és old ha tó ság a 4. szá mú mel lék let füg ge lé ké ben meg ha tá ro zott módon.
7. Fel hasz ná lá si elõ írás.
8. Ve szé lyes sé gi be so ro lás, ve szély je lek, a koc ká za tok ra (R) és a biz ton ság ra (S) uta ló mon da tok, az al kal ma zás so -

rán elõ írt vé dõ esz kö zök, el sõ se gély nyúj tá si eljárás.
9. Kör nye zet vé del mi elõ írások.
10. Tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lás.
11. Tá ro lá si elõ írások.
12. Gyár tá si idõ (év, hó nap, nap), el tart ha tó ság.
13. A ter més nö ve lõ anyag – ké rel me zõ ál tal meg adott – vám ta ri fa szá ma hat számjegyig.
14. Ga ran tált net tó tö meg.
15. Ha a ter més nö ve lõ anyag a ve szé lyes áruk szál lí tá sá ról  szóló (ADR/RID) sza bály za tok ha tá lya alá esik, a ter mék

UN szá ma és ADR/RID osztálya.
16. Egyéb elõ írások.

4. számú melléklet függeléke

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó elõ írások

1. A cso ma go lá son, cím kén, il let ve a kí sé rõ ok má nyon a táp ele me ket vegy jel lel és be tû vel is, a táb lá zat sze rin ti ele mi
és oxi dos for má ban kell fel tün tet ni. A táb lá zat tar tal maz za az ele mi és oxi dos for ma kö zöt ti át vál tás vo nat ko zó szor zó -
szá ma it. A táp ele mek sor rend je egyben a felsorolás kötelezõ sorrendjét is jelenti.

2. A szi lárd mû trá gyák táp elem-tar tal mát tö meg szá za lék ban (m/m%), a fo lyé kony mû trá gyá két ve gyes szá za lék ban
(m/v%) kell fel tün tet ni. A mak ro- és me zo ele me ket egész szá mok ban, adott eset ben egy tizedes helyig kell megadni.

3. Az old ha tó sá got a mû trá gya tö meg szá za lé ka sze rint kell ki fe jez ni. Amennyi ben az elem tel jes mér ték ben víz ben
old ha tó, ak kor csak a víz ben old ha tó tar tal mat kell fel tün tet ni, ha a víz ben old ha tó mennyi ség el éri a tel jes mennyi ség
egy ne gye dét, a tel jes és víz ben old ha tó mennyiséget egyidejûleg kell feltüntetni.

4. A csak mik ro ele met tar tal ma zó mû trá gyá nál a „mik ro elem ke ve rék” és az ele mek ne vét kell fel tün tet ni, ha a mik ro -
ele me ket más mû trá gyá hoz ada gol ják, ak kor a mû trá gya tí pus meg ha tá ro zá sát a „mik ro ele mek hoz zá adá sá val” és az
elemek nevének kell követnie.

5. Ami kor a mik ro ele mek ke lát vagy komp lex for má ban van nak köt ve, ak kor a mik ro elem ne vé nek meg adá sa után a
ke lát ja/komp le xe pon to sí tást kell al kal maz ni, és fel kell tün tet ni a kelátképzõ vegyület nevét.

6. A mik ro ele me ket tar tal ma zó mû trá gyák cso ma go lá sán, cím ké jén, il let ve a kí sé rõ ok má nyon fel kell tün tet ni az
alábbi szöveget is:

„Ki zá ró lag tény le ges szük ség ese tén al kal ma zan dó, a túl ada go lás kerülendõ!”
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Táp elem neve Vegy jel Át szá mí tás

Mak ro ele mek Nit ro gén
Fosz for
– Fosz for-pen to xid
Ká li um
– Ká li um-oxid

N
P
P2O5

K
K2O

P = P2O5 × 0,436

K = K2O × 0,830

Me zo ele mek Kal ci um
– Kal ci um-oxid
Mag né zi um
– Mag né zi um-oxid
Nát ri um
 Nát ri um-oxid
Kén
– Kén-tri oxid
Klór

Ca
CaO
Mg
MgO
Na
Na2O
S
SO3

Cl

Ca = CaO × 0,715

Mg = MgO × 0,6

Na = Na2O × 0,742

S = SO3 × 0,400

Mik ro ele mek Bór
Ko balt
Réz
Vas
Man gán
Mo lib dén
Cink

B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

5. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Kísérleti felhasználás iránti kérelem

1. Ké rel me zõ neve és címe

2. Kí sér le ti ké szít mény

a) ke res ke del mi neve,
b) ter més nö ve lõ anyag tí pu sa az 1. szá mú mel lék let füg ge lé ke sze rint,
c) gyár tó neve, címe és sta tisz ti kai szám je le,
d) össze té te le, ha tó anya gok, alap anya gok, szennye zõ anya gok meg ne ve zé se és rész ará nya,
e) a gyár tó ál tal sza va tolt mi nõ sé gi jel lem zõk,
f) a gyár tó ál tal meg adott fel hasz ná lá si le he tõ sé gek és al kal ma zá si dó zi sok,
g) tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lás,
h) a gyár tó ál tal meg adott tá ro lá si és el tart ha tó sá gi fel té te lek.

3. Kí sér let

a) hely szí ne (me gye, hely ség, gaz da ság, föld hasz ná ló),
b) az összes kí sér le ti te rü let nagy sá ga ha-ban ki fe jez ve,
c) kí sér le ti nö vény (faj, faj ta, alany),
d) kí sér let el ren de zé se (par cel la mé ret, ke ze lés szám, is mét lé sek szá ma),
e) ke ze lé sek ada tai (dó zis, kon cent rá ció, fe no fá zis, ke ze lés mód ja, fel hasz nált víz mennyi ség),
f) ér té ke lé si szem pon tok.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

37/2006. (V. 18.) FVM
rendelete

az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyák
forgalomba hozataláról és ellenõrzésérõl

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 65.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi mi -
nisz ter rel, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a következõket rendelem el:

1.  §

(1) A mû trá gyák ról  szóló, 2003. ok tó ber 13-i
2003/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 2003/2003/EK ren de let) 27. cik ke sze -
rin ti vizs gá la ti ered ményt a Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz -
pon ti Szol gá lat hoz (a továb biak ban: Köz pon ti Szol gá lat)
kell be nyúj ta ni.

(2) Amennyi ben egy, a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé -
lye zé sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bály sze rin ti for ga lom ba
ho za ta li és fel hasz ná lá si en ge déllyel ren del ke zõ mû trá gya
meg fe lel az „EK-mû trá gya”-ként meg je lölt mû trá gyák ra
(a továb biak ban: EK-mû trá gya) vo nat ko zó elõ írásoknak,
és az en ge dé lyes a mû trá gyát EK-mû trá gya ként kí ván ja
for ga lom ba hoz ni, a for gal ma zás meg kez dé se elõtt ezt be
kell je len te nie a Köz pon ti Szol gá lat nak. A be je len tés be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül a Központi Szolgálat
a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt
visszavonja.

(3) A cso ma go lá son, cím kén, il let ve öm lesz tett áru kí sé -
rõ ok má nyán a mû trá gya táp ele me it a mel lék let sze rin ti
ele mi és oxi dos for má ban is fel kell tün tet ni.

2.  §

(1) Az EK-mû trá gyák ha tó sá gi el len õr zé sét a me gyei
(fõ vá ro si) nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat (a továb biak -
ban: Szol gá lat) vég zi, mely nek során vizsgálja

a) a 2003/2003/EK ren de let sze rin ti gyár tó nál (a továb -
biak ban: gyár tó)

1. a 2003/2003/EK ren de let sze rin ti nyil ván tar tást, 
2. a Tv. sze rin ti be je len té si kö te le zett ség tel je sí té sét, 
b) a for gal ma zó nál és a fel hasz ná ló nál

1. az „EK-mû trá gya” je lö lés jo go sult sá gát a
2003/2003/EK ren de let I. mel lék le te alap ján, 

2. a 2003/2003/EK ren de let cím ké zés re vo nat ko zó
elõ írásait, 

3. a 2003/2003/EK ren de let cso ma go lás ra vonat -
kozó elõ írásait, 

c) a gyár tó nál, a ki sze re lõ nél, a for gal ma zó nál és a fel -
hasz ná ló nál a 2003/2003/EK ren de let sze rin ti tí pu sok ra
vo nat ko zó mi nõ sé gi elõ írások tel je sü lé sét.

(2) A Szol gá lat az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott el len õr zé se so rán la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz té rí tés -
men te sen min tát ve het. A min ta vé telt a 2003/2003/EK
ren de let IV. mel lék le té ben le ír tak alap ján kell el vé gez ni.
A min ta vé tel he lyén el len min tát kell hagy ni.

(3) A ha tó sá gi el len õr zés hez szük sé ges vizs gá la to kat a
2003/2003/EK ren de let III. és IV. mel lék le té ben le írt mód -
sze rek kel és az azok ra akk re di tált, az Eu ró pai Bi zott ság nál 
be je len tett és az Eu ró pai Bi zott ság ál tal köz zé tett la bo ra tó -
ri u mok vé gez he tik.

3.  §

(1) Amennyi ben a cím kén, il let ve kí sé rõ ok má nyon fel -
tün te tett ada tok sze rint az el len õr zött mû trá gya nem elé gí ti 
ki az „EK-mû trá gya” je lö lés hasz ná la tá ra vo nat ko zó elõ -
írásokat, a ké szít mény re a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály elõ írásait kell alkal -
mazni.

(2) Amennyi ben a cso ma go lás, cím ke, il let ve kí sé rõ ok -
mány nem fe lel meg a 2003/2003/EK ren de let elõ -
írásainak, a Szol gá lat a ké szít mény adott té te lé re a ki ja ví -
tá sig for ga lom ba ho za ta li és fel hasz ná lá si ti lal mat ren -
del el.

(3) Az EK-mû trá gya ha tó anyag tar tal mát ha tó sá gi el -
len õr zés ke re té ben a Szol gá lat vizs gál ja. Amennyi ben a
vizs gált EK-mû trá gya ha tó anyag tar tal ma el tér a gyár tó ál -
tal dek la rált ér ték tõl, de be so rol ha tó a 2003/2003/EK ren -
de let sze rint va la mely EK-mû trá gya tí pus ba, a Szol gá lat
kö te le zi a gyár tót vagy a for gal ma zót a Szol gá lat ál tal
meg ál la pí tott ha tó anyag tar ta lom fel tün te té sé re. A Szol gá -
lat a meg ál la pí tott ha tó anyag tar ta lom fel tün te té sé ig for ga -
lom ba ho za ta li és fel hasz ná lá si ti lal mat ren del el.

(4) Amennyi ben a vizs gált EK-mû trá gya ha tó anyag tar -
tal ma el tér a gyár tó ál tal dek la rált ér ték tõl, és nem fe lel
meg va la mely EK-mû trá gya tí pus nak, a ter més nö ve lõ
anya gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály elõ -
írásait kell al kal maz ni.

(5) Amennyi ben a ma gas nit ro gén tar tal mú ammó -
nium-nitrát EK-mû trá gya ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben
vég zett rob ba nó ké pes ség vizs gá la ta so rán nem fe lel meg
az elõ írásoknak, a té tel ke ze lé sé re a ve szé lyes hul la dék ra
vo nat ko zó kü lön jog sza bályt kell al kal maz ni.

4.  §

A 2003/2003/EK ren de let 15. cik ke sze rin ti véd zá ra dék
in téz ke dé sek meg ho za ta la, va la mint az az zal kap cso la tos
ér te sí té si kö te le zett ség tel je sí té se a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Minisztérium hatáskörébe tartozik.
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5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép hatályba.

(2) Az 1.  § (3) be kez dé se a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
ne gye dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba. Az 1.  § (3) be -
kez dé sé nek meg nem fe le lõ, az 1.  § (3) be kez dé sé nek ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en gyár tott EK-mû trá gya a kész let
kimerüléséig forgalomba hozható.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

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

Melléklet
a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó elõ írások

Táp elem neve
Vegy -

jel
Át szá mí tás

Mak ro-
ele mek

Nit ro gén
Fosz for
– Fosz for-pen to xid
Ká li um
– Ká li um-oxid

N
P
P2O5

K
K2O

P = P2O5 × 0,436

K = K2O × 0,830

Me zo-
ele mek

Kal ci um
– Kal ci um-oxid
Mag né zi um
– Mag né zi um-oxid
Nát ri um
– Nát ri um-oxid
Kén
– Kén-tri oxid
Klór

Ca
CaO
Mg
MgO
Na
Na2O
S
SO3

Cl

Ca = CaO × 0,715

Mg = MgO × 0,6

Na = Na2O × 0,742

S = SO3 × 0,400

Mik ro-
ele mek

Bór
Ko balt
Réz
Vas
Man gán
Mo lib dén
Cink

B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

38/2006. (V. 18.) FVM
rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló

1993. évi LXXVIII. tör vény végrehajtásáról
rendelkezõ 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet

módosításáról

A 2005. évi CXXXII. tör vénnyel mó do sí tott, 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.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a következõket rendelem el:

1.  §

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 (a továb biak ban: Lt.) vég re haj tá sát
szol gá ló 106/1999. (XII. 28.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A költ ség ve té si szerv ren del ke zé se alatt álló la kás,
a költ ség ve té si szerv vel köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban és mun ka vi szony ban, va la mint más cí men
fog lal koz ta tá si jog vi szony ban (a továb biak ban együtt:
szol gá la ti jog vi szony ban) álló sze mély ré szé re ad ha tó bér -
be, ha a mun ka he lyé vel azo nos te le pü lé sen, maga vagy há -
zas tár sa és ve lük együtt élõ kis ko rú gyer me ke (vér sze rin -
ti, örök be fo ga dott, mos to ha-, ne velt gyermek, a továb -
biak ban együtt: gyermek) önálló lakással nem
rendelkezik.”

2.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(6) be kez dé sek kel egé szül
ki:

„(3) A la kás bur ko la ta i nak, aj tó i nak, ab la ka i nak és a la -
kás be ren de zé se i nek kar ban tar tá sá val, fel újí tá sá val kap -
cso la tos költ sé gek a bér lõt, azok pót lá sá val, cse ré jé vel
kap cso la tos költ sé gek pe dig a bér be adót ter he lik. Az épü -
let fel újí tá sa, ille tõ leg a ve ze ték rend szer meg hi bá so dá sa
 miatt a la ká son be lül szükséges munkák elvégzésérõl a
bérbeadó köteles gondoskodni.

(4) A bér be adás fel té te le, hogy a la kás bér le ti szer zõ dés
fenn ál lá sa alatt a bér lõ kö te les élet vi tel sze rû en a la kás ban
lak ni. Ezen fel té telt a szer zõ dés nek is tar tal maz nia kell
 azzal a ki kö tés sel, hogy a bér lõ a la kás ból tör té nõ két hó -
na pot meg ha la dó tá vol lé tét és an nak idõ tar ta mát kö te les
írás ban a bér be adó ré szé re be je len te ni. A bér lõ ál tal be je -
len tett – kü lö nö sen: egész ség ügyi ok, mun ka hely meg vál -
to zá sa, ta nul má nyok foly ta tá sa  miatt tör té nõ – tá vol lé te
alatt, erre hi vat ko zás sal fel mon da ni nem le het. Nem le het
fel mon da ni a szer zõ dést ab ban az eset ben sem, ha a bér lõ a 
be je len tést ment he tõ ok ból mu lasz tot ta el, és a változásról, 
valamint a mulasztás okáról a bérbeadót annak felhívására
8 napon belül írásban tájékoztatja.

(5) A bér be adó a ren del te tés sze rû hasz ná la tot, va la mint
a szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sét éven te
leg alább egy szer vagy a szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint éven te több al ka lom mal – a bér lõ szük ség te len há -
bo rí tá sa nél kül – el len õr zi. A bér lõ arra al kal mas idõ ben a
la kás ba tör té nõ be ju tást biz to sí ta ni, és az el len õr zést tûr ni
kö te les; ez a ren del ke zés megfele lõen irány adó a rend kí -
vü li kár ese mény, ille tõ leg a ve szély hely zet fenn ál lá sa
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 miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének 
biztosítása esetén.

(6) Ha a la kás ban, lak be ren de zé sek ben, to váb bá az épü -
let ben, az épü let köz pon ti be ren de zé se i ben a bér lõ vagy
vele együtt la kó sze mé lyek ma ga tar tá sa  miatt kár ke let ke -
zik, a bér be adó a bér lõ tõl a hiba ki ja ví tá sát vagy a kár
megtérítését követelheti.”

3.  §

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

„(1) A bér lõ a la kás ba – a költ ség ve té si szerv bér lõ ki vá -
lasz tá si jo gá val érin tett ön kor mány za ti la kást ki vé ve – más 
sze mélyt, a kis ko rú gyer me kén, va la mint a be fo ga dott
gyer me ké nek az együtt la kás ide je alatt szü le tett gyer me -
kén kí vül csak a bér be adó elõ ze tes írásbeli hozzá -
járulásával fogadhat be.”

4.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Ha a szer zõ dés meg kö té se kor a la kás szol gá la ti,

ille tõ leg olyan bér la kás nak mi nõ sült, amely re a szer zõ dést
ha tá ro zott idõ re vagy fel té tel be kö vet ke zé sé ig kö töt ték, a
la kás sal ren del ke zõ szerv nek az Lt.-ben elõ ír tak nak
megfelelõ cserelakást kell felajánlania

a) an nak a bér lõ nek, aki nek a szer zõ dé se – az Lt. ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en vagy azt köve tõen – nem neki
fel ró ha tó ok ból szûnt, ille tõ leg szû nik meg, továbbá

b) a la kás bér lõ jé nek ha lá la kor a vele együtt la kó há -
zas tár sa, gyer me ke, be fo ga dott gyer me ké nek a gyer me ke,
to váb bá a szülõje részére.”

5.  §

Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A lak bér mér té két a la kás alap ve tõ jel lem zõi, így
kü lö nö sen: a la kás kom fort fo ko za ta, alap te rü le te, mi nõ sé -
ge, a te le pü lé sen, ille tõ leg a la kó épü le ten be lü li fek vé se, a
la kó épü let ál la po ta, va la mint az Lt. 10.  §-a ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen a mel lék let I/1. pontja alapján kell
meghatározni.”

6.  §

Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A jog cím nél kü li hasz ná lat kez de té tõl szá mí tott két
hó nap el tel té vel – ha a jog cím nél kü li la kás hasz ná ló el he -
lye zés re nem tart hat igényt – a la kás hasz ná la ti díj a lak bér
össze gé nek két sze re sé re, újabb há rom hó nap el tel té vel a
háromszorosára növekszik.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az el ide ge nít he tõ la kás ra elõ vá sár lá si jog il le ti
meg:

a) a bér lõt,
b) a bér lõ tár sa kat (egyen lõ arány ban),
c) a társ bér lõt az ál ta la ki zá ró la go san hasz nált la kó te -

rü let ará nyá ban,
d) az a)–c) pont ban fel so rol tak hoz zá já ru lá sá val azok

egye nes-ág be li ro ko nát, va la mint örök be fo ga dott gyer -
mekét.

(2) Társ bér let ese tén a kö zö sen hasz nált la kó te rü le tet az
(1) be kez dés c) pont já ban em lí tett arány ban kell figye -
lembe venni.”

(2) Az R. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) An nak a bér lõ nek a la ká sát, aki nyug dí jas vagy a
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott nyug díj sze rû rend -
sze res szo ci á lis el lá tás ban ré sze sül, és az elõ vá sár lá si jo -
gá val nem él, a szer zõ dé sé nek fenn ál lá sá ig har ma dik sze -
mély ré szé re csak a bér lõ írásbeli hozzájárulásával lehet
elidegeníteni.”

8.  §

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

„(1) Ha a la kást a 14.  § (1) be kez dé se sze rin ti elõ vá sár -
lás ra jo go sult vá sá rol ja meg, a vé tel ár az Lt. 52.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sei figyelembevéte lével meg ál la pí tott,
üres és be köl töz he tõ la kás (a továb biak ban: üres la kás)
for gal mi értékének hetvenöt százaléka.”

9.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a la kást a 14.  § (1) be kez dé se sze rin ti elõ vá sár -
lás ra jo go sult vá sá rol ja meg, a szer zõ dés meg kö té se kor a
vé tel ár húsz szá za lé kát egy összeg ben kö te les meg fi zet ni.
A fenn ma ra dó vé tel ár meg fi ze té sé re a jo go sul tat – ké rel -
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mé re – ha von kén ti egyen lõ össze gû, ti zen öt évi
részletfizetési kedvezmény illeti meg.”

(2) Az R. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a vevõ az adás vé te li szer zõ dés meg kö té se kor a
vé tel árat egy összeg ben meg fi ze ti, a vé tel ár tel jes össze ge
után hu szon öt szá za lék ár en ged mény il le ti meg. Az ár en -
ged ménnyel tör té nõ el ide ge ní tés ese tén a költ ség ve té si
szerv ja vá ra az en ged mény meg adá sá tól szá mí tott öt évig
el ide ge ní té si és ter he lé si tilalmat kell az in gat lan- nyil ván -
tar tás ba bejegyeztetni.”

10.  §

Az R. mel lék le té nek I. 1. pont ja he lyé be az e ren de let
mel lék le te lép.

11.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 10.  § (2) bekezdése.

Bu da pest, 2006. má jus 12.

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

Melléklet
a 38/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

„1. A fi ze ten dõ lak bér alap ját a la kás hasz nos alap te rü -
le te és kom fort fo ko za ta figye lembe véte lével kell
kiszámítani:

a) össz kom for tos la kás ese tén 180 Ft/m2,
b) kom for tos la kás ese tén 150 Ft/m2,
c) fél kom for tos la kás ese tén 100 Ft/m2,
d) kom fort nél kü li la kás ese tén 80 Ft/m2.”

Az igazságügy-miniszter
21/2006. (V. 18.) IM

rendelete

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseirõl

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
 végelszámolásról  szóló 2006. évi V. tör vény (Ctv.)

128.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké rel met – a ké re lem
pa pír ala pú be nyúj tá sa ese tén – szá mí tó gép pel (író gép pel)
ki töl tött nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni. A be jegy zé si
ké re lem hez a mel lék le tek egy-egy pél dá nyát ere de ti ben
kell csa tol ni. Az alá írá si cím pél dá nyo kat min dig ere de ti -
ben kell be nyúj ta ni. A cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem
elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá nak sza bá lya it kü lön
ren de let ál la pít ja meg.

(2) A nyom tat vá nyok min tá ját az 1. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.

(3) A nyom tat vá nyo kon az egyes ro va to kat arab szám
je lö li.

2.  §

(1) A be jegy zést ké rõ nek a cég be jegy zé si ké rel met tar -
tal ma zó nyom tat vány elsõ – ál ta lá nos – ré szé ben a Ctv.
24–25.  §-ában, va la mint 30–31.  §-ában meg ha tá ro zot tak
kö zül azo kat az ada to kat kell fel tün tet nie, ame lyek kel nem 
a cég bí ró ság egé szí ti ki hi va tal ból a cég jegy zé ket. A
nyom tat vá nyon azt is fel kell tün tet ni, ha a cég lé te sí tõ ok -
ira ta szer zõ dés min ta al kal ma zá sá val ké szült.

(2) A nyom tat vány má so dik ré szé ben a be jegy zést ké rõ -
nek a vá lasz tott cég for má tól füg gõ ada to kat kell a meg fe -
le lõ ro va tok ban fel tün tet nie (Ctv. 27–29.  §).

(3) Ha az összes adat fel tün te té sé re a meg fe le lõ ro vat
nem tar tal maz ele gen dõ he lyet, a to váb bi ada to kat ugyan -
azon ro vat szám alatt, a kö vet ke zõ al szám mal meg je löl ve a
ki egé szí tõ la pon kell foly ta tó la go san fel tün tet ni.

(4) A nyom tat vá nyon az ér té ket, mennyi sé get vagy
egyéb szám sze rû ada tot szám mal és be tû vel is ki kell írni.

3.  §

A kis ko rú tag (tu laj do nos) tör vényes kép vi se lõ jé re
[Ctv. 25.  § k) pont], va la mint a kül föl di sze mély kéz be sí té -
si meg bí zott já ra [Ctv. 25.  § l) pont] vo nat ko zó ada to kat a
nyom tat vány hoz kap cso ló dó pót la pon kell fel tün tet ni.

4812 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/59. szám



4. §

(1) A cég jogi képviselõjére vonatkozó adatokat, aláírá-
sának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az
illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkü-
lönített rész tartalmazza.

(2) A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja
alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles
tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggõ
nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékleté-
nek minõsül.

5. §

(1) A cég jegyzett tõkéjét [Ctv. 24. § (1) bekezdés
f) pont] minden esetben egész számra kerekítve kell meg-
határozni.

(2) A cég fõtevékenységét (tevékenységi köreit) a KSH
által kiadott hatályos nómenklatúra szerint kell felsorolni,
a TEÁOR szám után feltüntetve a KSH közleményben
szereplõ évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a
bejegyzést kérõ a nyomtatványon több tevékenységi kört
is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vo-
natkozó cégjegyzékrovatban elsõ helyen a cég fõtevé-
kenységének [Ctv. 24. § (1) bekezdés e) pont] kell szere-
pelnie.

6. §

(1) A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbí-
rósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [Ctv.
24. § (5) bekezdés] azt követõen köteles eleget tenni, hogy
a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett
cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése elõtt pedig a
bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történõ benyújtá-
sát a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról szóló kor-
mányrendeletnek megfelelõen igazolta.

(2) A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi
számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszá-
mára való hivatkozással történõ, cégszerû aláírással ellá-
tott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásá-
nak, illetve megszûnésének idõpontját is.

7. §

A Ctv. 25. §-ának j) pontjával összefüggésben a nyom-
tatványon az illetékes kamara megnevezését, valamint a
bejegyzést kérõ kamarai azonosító számát kell feltüntetni.

8. §

(1) A korlátolt felelõsségû társaság, a közhasznú társa-
ság, a zártkörûen mûködõ részvénytársaság, valamint a

zártkörûen mûködõ európai részvénytársaság esetén, ha a
tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot
meghaladja vagy a tag (részvényes) minõsített többségû
befolyással rendelkezik [Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pont,
(4) bekezdés bc) pont, (7) bekezdés a) pont, Ctv. 28. §
(2) bekezdés bc) pont] a nyomtatványon fel kell tüntetni a
részesedést szerzõ nevét, (cégnevét) lakóhelyét (székhe-
lyét) és a többségi (minõsített többségi) szavazati jog fenn-
állásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás
esetén is ki kell tölteni.

(2) Közhasznú társaság esetén a közhasznúsági fokozat-
tal, illetve a közhasznú jogállás megszerzésének, módosí-
tásának és törlésének idõpontjával [Ctv. 27. § (7) bekezdés
e)–f) pont] a cégbíróság egészíti ki a cégjegyzéket. A cég-
bíróság a közhasznú társaság közhasznú szervezeti jogál-
lását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a közhasznú társa-
ság a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tör-
vényben foglalt követelményeket teljesíti, és a létesítõ ok-
irata megfelel a törvény 26. §-ának c) pontjában meghatá-
rozott közhasznúsági tevékenységi csoportoknak.

(3) Egyesülés esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni a
tag tagsági jogviszonya kezdetének és megszûnésének
idõpontját is.

(4) Ha vállalat cégbejegyzését kérik, az adott cégformá-
ra irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a
vállalat irányítási formáját.

(5) Ha a külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv.
29. §-ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem álta-
lános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. ro-
vatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyaror-
szági telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely ma-
gyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovat-
ban, a telephelyet létesítõ okirat keltét a 8. rovatban, a te-
lephely fõtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képvi-
seletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell fel-
tüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint
feltüntetendõ rövidített elnevezését és idegen nyelvû elne-
vezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell sze-
repeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely
esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyû európai
gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántar-
tását végzõ hatóságot és a nyilvántartási számot, az egye-
sülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cé-
gét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének
és megszûnésének idõpontját a telephely külön adatlapján
kell bejelenteni.

9. §

(1) A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyúj-
tásakor megállapított cégjegyzékszám [Ctv. 44. § (1) be-
kezdés] 10 számjegyû. Az elsõ két szám a cégbíróság he-
lyét (a megyét) jelöli, a második két szám a cég formájára
utal, a további hat szám pedig sorszámként szolgál. A cég-
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jegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat e ren-
delet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Ha a Ctv. 44. §-ának (1) bekezdésében meghatáro-
zott azonosító számok kiadására azért nem kerülhet sor,
mivel a bejegyzést kérõ a szükséges adatokat nem a tör-
vényi elõírásoknak megfelelõen adta meg, az azonosító
számokat hiánypótlási eljárás keretében a bejegyzést kérõ-
nek kell beszereznie az illetékes szervezeteknél.

(3) Ha a cégbíróság a Ctv. 44. §-ának (4) bekezdése
alapján a cégiratokat elektronikus okirattá köteles átalakí-
tani, az átalakítás lapolvasó berendezés (szkenner) útján
történik. Az átalakítás érdekében a bejegyzési (változásbe-
jegyzési) kérelemnek és mellékleteinek egy példányát
összetûzés (összekapcsolás) nélkül kell benyújtani. A cég-
bíróság az elektronikus úton feldolgozott cégiratokat az
elektronikus irattárba fokozott biztonságú elektronikus
aláírással és idõbélyegzõvel ellátva helyezi el.

10. §

(1) Ha e rendelet eltérõ szabályozást nem állapít meg, a
cégalapítás bejelentésére vonatkozó rendelkezései meg-
felelõen irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem
benyújtása esetén is.

(2) A változásbejegyzési kérelem elõterjesztésére szol-
gáló nyomtatványon fel kell tüntetni, ha a cég a létesítõ ok-
iratának módosítása során a szerzõdésminta alkalmazására
tér át vagy a létesítõ okirata módosításával a szerzõdés-
mintát a továbbiakban mellõzi (Ctv. 52. §).

(3) A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtat-
ványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegy-
zékszámát is.

(4) Az egyes cégjegyzékadatok változásának bejelenté-
sére kiegészítõ lap szolgál. A nyomtatványon fel kell tün-
tetni a korábbi (megváltozott) adatot, rovatszámával (al-
számával) együtt, és utalni kell arra, hogy ezen adat törlé-
sét kérik. A rovat következõ alszáma alatt kell szerepeltet-
ni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatáro-
zott esetben a változás idõpontját is meg kell jelölni.

(5) A jogi képviselõ a változásokkal egységes szerke-
zetbe foglalt létesítõ okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésé-
ben foglaltak alkalmazása mellett az okirat aláírásának
idõpontját is feltünteti.

(6) Ha a változás cégjegyzékbe történõ bejegyzésére
elektronikus úton, automatikusan kerül sor, a cégbíróság
– a 6. §-ban foglalt eset kivételével – a cégbizonyítvány
megküldésével értesíti a céget a változás bejegyzésének
tényérõl.

11. §

(1) A cég elleni bírósági végrehajtás elrendelése esetén
[Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont] a cégjegyzékben fel kell
tüntetni a végrehajtást elrendelõ bíróságot, a bírósági vég-

rehajtási ügy bírósági ügyszámát (lajstromszám), valamint
a bírósági végrehajtás elrendelésének idõpontját.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biz-
tosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie
kell, ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény (Vht.) 193/A. §-án alapul, illetve annak is, ha az a
Vht. 202. §-a szerinti bûnügyi zárlat. Bûnügyi zárlat elren-
delése esetén a bírósági végrehajtás ügyszámaként annak a
büntetõeljárásnak a bírósági ügyszámát kell feltüntetni,
amelyben a bíróság a zárlatot jogerõsen elrendelte.

(3) Ha a cég ellen az ügyész vagy a nyomozó hatóság a
büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)
160. §-a szerinti biztosítási intézkedést alkalmazott, a cég-
jegyzékben a biztosítási intézkedést alkalmazó ügyészség
vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetõeljárás
ügyszámát és a biztosítási intézkedésrõl szóló határozat
keltét kell feltüntetni [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont].

(4) Ha a cég ellen közigazgatási végrehajtást rendeltek
el, a végrehajtást elrendelõ közigazgatási szerv megneve-
zését, a végrehajtást elrendelõ határozat számát és a végre-
hajtás elrendelésének idõpontját kell feltüntetni a cégjegy-
zékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása
végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végre-
hajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy szá-
mát és a végrehajtás megkezdésérõl szóló értesítés kiállítá-
sának idõpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.

(5) Ha a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésé-
nek bírósági vagy közigazgatási végrehajtás során történõ
lefoglalására kerül sor [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont] a
cégjegyzékben fel kell tüntetni a cégjegyzéknek a tagra
(részvényesre) vonatkozó rovatszámát, a végrehajtást fo-
ganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigaz-
gatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni része-
sedés lefoglalásának idõpontját.

(6) Ha a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése
vonatkozásában a büntetõeljárás során biztosítási intézke-
dést alkalmaznak, vagy zár alá vételt rendelnek el [Ctv.
26. § (1) bekezdés j) pont], a (2)–(3) bekezdés megfelelõ
alkalmazásával kell eljárni.

12. §

A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi terüle-
tére történõ áthelyezése esetén (Ctv. 54. §) az új székhely
bejegyzése során a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cég
korábbi cégjegyzékszámát, valamint azt a cégbíróságot,
amelyik a céget a székhelyének áthelyezését megelõzõen
nyilvántartotta.

13. §

(1) A cég jogutód nélküli megszûnésére irányuló eljárás
befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság fel-
tünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszûnésével feje-
zõdött be.
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(2) Ha a végelszámoló az egyszerûsített végelszámolás-
ról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó vég-
elszámolásra [Ctv. 114. § (3)–(5) bekezdés] az ezzel
összefüggõ változásbejegyzési kérelemben (nyomtatvá-
nyon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel
kell tüntetni.

(3) Ha a cég az átalakulása során az átalakulás idõpont-
ját meghatározza [Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelõd cég
(cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az idõpon-
tot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átala-
kulás idõpontjaként szerepel.

(4) Ha az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelõsségû
társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakul
át, a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését követõen
errõl – a szükséges intézkedések megtétele céljából –
elektronikus levélben értesíti az egyéni vállalkozás nyil-
vántartását vezetõ hatóságot.

14. §

(1) A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkezõ válto-
zásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhe-
lye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának
idõpontját, felelõsségének esetleges korlátozását [a gazda-
sági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. §
(1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú mellék-
lete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével
kell bejelenteni.

(2) Ha a cégbíróság a közjegyzõi irodát, illetve a végre-
hajtói irodát a cégjegyzékbõl törölte, errõl elektronikus
úton értesíti a közjegyzõi kamara területi elnökségét, illet-
ve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát a ka-
marai nyilvántartásból való törlés céljából.

15. §

(1) A névfoglalás iránti kérelem (Ctv. 6. §) esetén az il-
letékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §-ának
(3) bekezdése szerinti illetéket kell fizetni. Ha a kérelmet
elektronikus úton terjesztik elõ, az illeték megfizetésére a
Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében foglaltak irányadók.

(2) A névfoglalás iránti kérelemben legfeljebb 5 név
(rövidített név) tüntethetõ fel. A cégbíróság ezek közül azt
a nevet foglalja le, amelyik a kérelmezõ által felállított sor-
rendben elsõként felel meg a Ctv. 6. §-ának (2) bekezdésé-
ben foglalt követelménynek.

(3) A névfoglalás iránti kérelemben meg kell jelölni a
cég tervezett székhelyét. A kérelem elbírálására e székhely
szerinti cégbíróság az illetékes. A névfoglalás érvényessé-
gét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben
a cég a névfoglalási kérelemben szereplõ székhelytõl elté-
rõ székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonat-
kozó nyomtatvány mintáját a 3. számú melléklet tartal-
mazza.

(4) A Ctv. 6. §-ának (3) bekezdésében megjelölt cégne-
vek elektronikus úton vezetett nyilvántartása nem különül
el a cégnyilvántartási rendszertõl, ezért a lefoglalt cégnév
bejegyzésével egyidejûleg a cégbíróság a cégnév mellett
feltünteti a névfoglalás tényét.

(5) A bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni, ha a cég
névfoglalással élt. A cégbíróság a cégbejegyzési (válto-
zásbejegyzési) kérelemrõl hozott jogerõs határozatával
egyidejûleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mel-
lõl törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem vissza-
vonása vagy elutasítása esetén – a Ctv. 45. §-ának (5) be-
kezdésében foglalt kivétellel – a lefoglalt cégnév törlésére
is sor kerül.

(6) A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton auto-
matikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a név-
foglalás bejegyzésétõl számított 60 napon belül nem tör-
tént meg.

16. §

(1) A bejegyzõ végzés hatályon kívül helyezése iránti, a
cégalapítás vagy a létesítõ okirat módosítása érvénytelen-
ségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irány-
adó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott
határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás ese-
tén [Ctv. 26. § (1) bekezdés f)–h) pont] a cégjegyzék tartal-
mazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügy-
számát is.

(2) A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meg-
határozott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre ke-
rül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határo-
zat végrehajtását felfüggesztette.

17. §

Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapí-
tást nyer, hogy a Ctv. 89. §-ában foglalt feltételek fennáll-
nak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktele-
pén sem található és a cég képviseletére jogosult szemé-
lyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minõsül,
a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást a Ctv.
VII. Fejezetének 5. Címében foglaltak szerint hivatalból
folytatja tovább, akkor is, ha a törvényességi felügyeleti
eljárás kérelemre indult. A kérelmezõ felmerült költségei-
nek viselésérõl a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelõ
határozatában dönt.

18. §

A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képezõ
számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartal-
mazza:

a) a kezdõ irat megnevezését, érkezésének idõpontját,
b) az utóirat megnevezését, érkezésének idõpontját,
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c) az a) és b) pontban szereplõ iratokkal kapcsolatban
hozott cégbírósági határozat (határozatok) számát, illetve
a határozat jogerõre emelkedésének idõpontját, utalva arra
az iratra, amelynek alapján a határozat (végzés) meghoza-
talára sor került,

d) az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok
(beadványok, határozatok) megnevezését.

19. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott cég-
bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb
cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben a 8/1998. (V. 23.) IM rendelet rendelkezései
irányadók. Folyamatban lévõ ügynek kell tekinteni azt a
változásbejegyzési (átalakulás esetén bejegyzési) kérelem
alapján indult eljárást is, amely esetében a kérelmet meg-
alapozó döntés meghozatalától a kérelem benyújtására
nyitva álló határidõ a rendelet hatálybalépéséig még nem
telt el, és a kérelem benyújtására a rendelet hatálybalépése
után kerül sor.

20. §

(1) E rendelet hatálybalépését megelõzõen bejegyzett,
illetve a rendelet hatálybalépésének idõpontjában bejegy-
zés alatt álló gazdasági társaságok azon – az adott cégfor-

mától függõ – adatainak törlésére, amelyeket a cégjegyzék
a Ctv. alapján már nem tart nyilván, társasági szerzõdésük-
nek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(Gt.) 336. §-a szerinti módosítására vonatkozó cégbírósági
bejelentést követõen kerül sor elektronikus úton.

(2) A szerzõdésmódosítás megtörténtéig a gazdasági
társaságok változásbejegyzési eljárásában a cégnyilván-
tartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról
szóló 1997. évi CXLV. törvény mellékletében meghatáro-
zott okiratokat kell benyújtani és a 8/1998. (V. 23.) IM ren-
delet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványokat kell al-
kalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a nyomtatványon fel
kell tüntetni, hogy a társasági szerzõdés a 2006. évi IV. tör-
vény 336. §-a szerinti módosítására még nem került sor.

21. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a cégbejegy-
zési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló
8/1998. (V. 23.) IM rendelet, valamint az ezt módosító
31/2004. (IX. 24.) IM rendelet, a 10/2001. (VII. 27.) IM
rendelet, a 22/2001. (XII. 13.) IM rendelet, a 23/2002.
(XII. 13.) IM rendelet, 38/2003. (XII. 18.) IM rendelet, va-
lamint a 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 1–7. §-ai és mel-
léklete hatályát veszti.

Budapest, 2006. május 16.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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1. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
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Cégbejegyzési kérelem

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság 
határozatának számát: 

– –       

A cég egyszer sített cégeljárás lefolytatását kéri1

A cég létesít  okirata szerz désminta alapján készült2

A cég elnevezése:  

A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A cég f tevékenysége:        

   

Hatósági engedély Száma:

Érvényesség kezdete: 
év  hó  nap 

Érvényesség vége: 
év  hó  nap 

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni 
szíveskedjék. 

A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek a megfizetése elektronikus úton történt3

      

A befizetett költségtérítés:   Ft   

    

Az illeték összege:    Ft    

Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.      

        

        

        

        

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felel sség  társaság a 2006. évi V. törvény 49. §-a alapján egyszer sített 
cégeljárás lefolytatását kéri.
2

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felel sség  társaság létesít  okirata a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján 
szerz désminta alapján készült.
3

Jelölje x-szel, ha az illeték és a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történt.  
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Cégbejegyzési kérelem

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1

A mellékletek száma összesen:  db   

   

A melléklet megnevezése  darabszám  nyelv   

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

    folytatás2:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1

Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! 
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. 
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelv  cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. 
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelv  szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot 
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vessz vel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. 
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, 
portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cégbejegyzési kérelem

1. számú melléklet 

Nyilatkozat az APEH számára 

a) Az általános forgalmi adónak az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 
áfa tv.) 4. §-a szerint nem alanya (jelölje 1-gyel), az áfa tv. 4/A. §-a szerint nem alanya (jelölje 2-vel) 

b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget1

- az általános szabályok alapján állapítjuk meg. (1)

- a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján állapítjuk meg. (2)

- a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával állapítjuk meg. (5)

- a különbözet szerinti adózás alkalmazása során az áfa tv. 7. számú mellékletében rögzített számítási 
módszerrel állapítjuk meg. 

(6)

- a mez gazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfafizetési szabályok szerint állapítjuk meg. (7)

- az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó önálló pozíciószámonként számított különleges adózási 
szabályok alapján állapítjuk meg. 

(8)

- az idegenforgalmi tevékenységre adómegállapítási id szak szerinti árrés-adózás alapján állapítjuk meg. (4)

- az áfa tv. 2. számú melléklet 10. pontja szerinti tevékenység folytatása esetén a tárgyi adómentesség helyett 
az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettséget választjuk. 

(9)

- az áfa tv. 66/E. §-a alapján állapítjuk meg. (0)

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség2:

- kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatunk. (1)

- alanyi adómentességet választunk. (2)

- mez gazdasági tevékenységet folytatunk, és termékértékesítés során a kompenzációsfelár-érvényesítési 
jogunkkal élünk. 

(3)

- mez gazdasági kompenzációs rendszer helyett alanyi adómentességet választunk. (5)

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában) az 
alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:3

                                                          
1
 Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van (áfakód = 2), e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell! 

A rovat (7) vagy a (9) pontjának jelölése esetén a rovat (1) pontját is meg kell jelölje. A szöveg utáni számot kérjük a kódkockába beírni. 
2

Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét. 
3

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése alapján az áfafizetési kötelezettségét 
értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az EK más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adóhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.
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Cégbejegyzési kérelem

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:1

- az Art. (az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi 
kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illet séggel bíró adóalannyal), 

(1)

- az Art. 22. § (8) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt), (2)

- az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz értékesítése 
miatt), 

(4)

- az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag tárgyi adómentes értékesítést végz  adóalany közösségi 
termékértékesítése), 

(5)

- az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben 
jelzett értékhatárt vélhet leg nem fogja meghaladni, de belföldi áfafizetési kötelezettséget választ). 

(9)

f) A 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság nyilvántartásához szükséges további 
adatok elektronikus úton történ  továbbítását kérjük.2

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
képvisel  aláírása 

                                                          
1

Ezt a pontot akkor lehet kitölteni, ha az a) pontot nem jelölte meg. Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a 
közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni. 
2

Ezt a pontot csak az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során lehet kitölteni. 
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Cégbejegyzési kérelem

2. számú melléklet

Jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe:     város 
község

    út
utca

házszám 
hrsz. 

E-mail1: Telefon11:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja: 

    

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1

Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képvisel  ilyen adatokkal rendelkezik. 
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

1/1. A választott cégforma: 

01 Vállalat 14 Közhasznú társaság 
02 Szövetkezet 15 Erd birtokossági társulat 
03 Közkereseti társaság 16 Vízgazdálkodási társulat 
06 Betéti társaság 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
07 Egyesülés 18 Végrehajtói iroda 
09 Korlátolt felel sség  társaság 19 Európai gazdasági egyesülés 
10 Részvénytársaság 20 Európai részvénytársaság 
11 Egyéni cég 21 Közjegyz i iroda 
12 22Külföldiek magyarországi közvetlen 

kereskedelmi képviselete 
Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés 
magyarországi telephelye 

   23 Európai szövetkezet 
A megfelel  cégformát x-szel jelölje.

2/1. A cég elnevezése:  

3/1. A cég rövidített elnevezése:  

4/1. A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

folytatás1:

5/1. A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

6/1. A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

7/1. A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

8/1. A létesít  okirat kelte: 
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén 
szerepel a cégnyilvántartásban: 

folytatás:

9/1. A cég tevékenysége2:     ’
   

   Közhasznú
3
:

Hatósági engedély Száma:

Érvényesség kezdete: 
év  hó  nap 

Érvényesség vége: 
év  hó  nap 

folytatás:

10/1. A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

11/1. A cég jegyzett t kéje:  Összeg Pénznem4

azaz 
folytatás:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Csak az a tevékenységi kör tüntethet  fel, ami a cég létesít  okiratában is szerepel.
3

Közhasznú társaság, valamint 2007. július 1-jét követ en a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a 
közhasznú tevékenységet jelölje x-szel.
4

A jegyzett t két – a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével – forintban kell meghatározni.



4824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/59. szám

I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a  2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
   

Cég esetén cégjegyzékszám: – –

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

13/1.

(folytatás)

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai1:
   

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége3:
 év  hó  nap 

folytatás4:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

15/1. A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

folytatás3:

16/1. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

folytatás:

18/1. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:

44/1. A közhasznúsági fokozat adatai4:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint 2007. július 1-jét l a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

45/1. A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja: 

A cég e-mail címe: 

46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport tagja (nem uralkodó tag) 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 
   

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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01
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A vállalat adatai 

1/1. A vállalat típusa: 

2/1. A vállalat irányítási formája: 
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03
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A közkereseti társaság adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A betéti társaság adatai 

1/1. A beltag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A betéti társaság adatai 

2/1. A kültag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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07
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

Az egyesülés adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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09
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A korlátolt felel sség  társaság adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai3:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

folytatás4:

                                                          
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai

6/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás:

8/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

folytatás:

9/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács   

10/1. A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
folytatás:

                                                                         
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai

1/1. A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Kiskorú részvényes esetén a törvényes képvisel  adatai3:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

folytatás4:

3/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

                                                                         
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai

6/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás:

9/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság egyszemélyes igazgatóság   

10/1. A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
folytatás:

                                                                         
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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11
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

Az egyéni cég adatai 

1/1. A cégtulajdonos adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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12
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

1/1. A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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12
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

folytatás1:

                                                                         
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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14
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A közhasznú társaság adatai 

1/1. A közhasznúsági fokozat1:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

2/1. A tag(ok) adatai: 

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai3:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap folytatás4:

                                                                         
1

Közhasznú társaság 2007. július 1-je után nem alapítható.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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14
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A közhasznú társaság adatai 

3/1. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felel s szervezet, amellyel a társaság a 
közhasznú tevékenység folytatására szerz dést kötött: 

Elnevezése:
     

     

Székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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16
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A vízgazdálkodási társulat adatai 

1/1. A társulat típusa: 

Vízitársulat: Víziközm -társulat:

2/1. Az  ellen rz  bizottsági tag(ok) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
év  hó  nap 

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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17
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

1/1. A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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17
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

folytatás1:

                                                                         
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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18
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A végrehajtói iroda adatai 

1/1. A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:  

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
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18
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A végrehajtói iroda adatai 

2/1. A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:

Önálló bírósági végrehajtó adatai: 

Szavazati jog terjedelme: %,      

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelz száma:     

Bíróság neve:       

      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Illetékességi területének kiterjesztése: 

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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19
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

Az európai gazdasági egyesülés adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

folytatás2:

2/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az el z  székhely szerinti adatok: 

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai részvénytársaság adatai

1/1. A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Kiskorú részvényes esetén a törvényes képvisel  adatai3:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

folytatás4:

                                                          
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai részvénytársaság adatai

3/1. A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
folytatás1:

4/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás:

5/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás:

6/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

folytatás:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai részvénytársaság adatai

7/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az el z  székhely szerinti adatok: 

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

8/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács 

10/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:
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21
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A közjegyz i iroda adatai 

1/1. A közjegyz i iroda tagjainak adatai:  

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A közjegyz i iroda közjegyz  tagjainak adatai: 

Szavazati jog terjedelme: %,      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
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22
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi 
telephelyének adatai 

1/1. A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés adatai: 

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni. 
Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi 
telephelye” toldattal. 
A telephelyet létesít  okirat keltét az  általános adatok 8. rovatában, a f tevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére 
vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.
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22
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi 
telephelyének adatai 

2/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje
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23
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai szövetkezet adatai

1/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az el z  székhely szerinti adatok: 

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

2/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács ügyvezet  elnök 
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___
Cégbejegyzési kérelem

Pótlap

___/___ Kézbesítési megbízott adatai1:

Természetes személy adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

___/___ Kiskorú törvényes képvisel jének adatai2:

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Az els  oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kézbesítési megbízott adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett személy kinek 
a kézbesítési megbízottja.
2

Az els  oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kiskorú törvényes képvisel jének adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett 
személy kinek a törvényes képvisel je.



2006/59. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4857

I+ Változásbejegyzési kérelem 

A cég cégjegyzékszáma:  – –       

A cég módosított, egységes szerkezet  létesít  okirata – a korábban nem használt – 
szerz désminta alapján készült1

A cég korábban szerz désminta alapján készítette a létesít  okiratát, de a módosítás 
során szerz désmintát már nem alkalmaz2

A cég elnevezése: 

A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni 
szíveskedjék. 

A változásbejegyzésre irányuló eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek a megfizetése elektronikus úton 
történt3

      

A befizetett költségtérítés:   Ft   

    

Az illeték összege:    Ft    

Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felel sség  társaság módosított, egységes szerkezet  létesít  okirata a2006. évi V. 
törvény 52. § (2) bekezdése  alapján szerz désminta alapján készült.
2

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felel sség  társaság létesít  okirata módosítása során a 2006. évi V. törvény 52. § 
(3) bekezdése  alapján már nem alkalmaz szerz désmintát.
3

Jelölje x-szel, ha az illeték és a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történt. 
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1

A mellékletek száma összesen:  db   

   

A melléklet megnevezése  darabszám  nyelv   

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

    folytatás2:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1 Sorolja fel a változásbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! 
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. 
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelv  cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. 
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelv  szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot 
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vessz vel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. 
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, 
portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 
2 Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ A cég elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___

A változás id pontja:
év  hó  nap 

3/___ A cég rövidített elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve:

/___

A változás id pontja:
év  hó  nap 

4/___ A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve:

/___

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



4860 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/59. szám

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

5/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

6/___ A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

/___     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

8/___ A létesít  okirat kelte: 
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel 
a cégnyilvántartásban:

módosítva:

/___
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel 
a cégnyilvántartásban:

módosítva:

folytatás:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

9/___ A cég tevékenysége:     ’
   

   F tevékenység1: Közhasznú2:

Hatósági engedély Száma:

Érvényesség kezdete: 
év  hó  nap 

Érvényesség vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

Hatósági engedély Száma:

Érvényesség kezdete: 
év  hó  nap 

Érvényesség vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

Hatósági engedély Száma:

Érvényesség kezdete: 
év  hó  nap 

Érvényesség vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

folytatás5:

                                                          
1

A f tevékenységet x-szel jelölje.
2

A közhasznú tevékenységet x-szel jelölje.
3

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

10/___ A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

törölve1:

/___
 év  hó  nap 

11/___ A cég jegyzett t kéje: 

Összeg: Pénznem:

azaz 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve:

/___ Összeg: Pénznem:  

azaz 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett. Csak a pénznem változása esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

13/___ A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a  2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:
   

Cég esetén cégjegyzékszám: – –

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

13/___

(folytatás) 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

14/___ A könyvvizsgáló(k) adatai1:

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége3:
 év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve4:

folytatás5:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

15/___ A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel  bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

A változás id pontja:
 év  hó  nap 

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

16/___ Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

   

törölve1:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

   

törölve:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

   

törölve:

folytatás2:

18/___ Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:
törölve:

/___

A cég kamarai azonosítószáma:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

22/___ Átalakulás folytán megsz nt cég esetében a jogutód cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

törölve2:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

25/___ A jogutód nélküli megsz nés elhatározásának id pontja:

A megsz nés elhatározásának dátuma:
 év  hó  nap 

törölve:

/___ A megsz nés elhatározásának dátuma:
 év  hó  nap 

                                                          
1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

26/___ A végelszámolás kezdete és befejezése: 

A végelszámolás kezdetének id pontja:
 év  hó  nap 

A végelszámolás befejezésének id pontja: 
 év  hó  nap 

törölve1:

/___ A végelszámolás kezdetének id pontja:
 év  hó  nap 

A végelszámolás befejezésének id pontja: 
 év  hó  nap 

A végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás szabályai szerint 
folytatódik2:

Az egyszer sített végelszámolás során végelszámoló a végelszámolásról már közzétett 
hirdetményt a Cégközlönyben3:

A végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor: 

44/___ A közhasznúsági fokozat4:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat módosításának id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat törlésének id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

/___
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki a 2006. évi V. törvény 114. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.
3

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki akkor, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás 
szabályai szerint folytatódik.
4

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint 2007. július 1-jét l a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

45/___ A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja:    

A cég e-mail címe:    
törölve:

/___ A cég honlapja:    

A cég e-mail címe:    

46/___ Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport tagja (nem uralkodó tag) 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 
törölve1:

/___ A cég elismert vállalatcsoport tagja (nem uralkodó tag) 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

47/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

törölve:

/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

törölve:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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01+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A vállalat adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/  A vállalat típusa: 

törölve1:

/___

2/  A vállalat irányítási formája: 

törölve:

/___

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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03+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közkereseti társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

Tagsági jogviszony vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A betéti társaság adatai 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A beltag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

Tagsági jogviszony vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A betéti társaság adatai 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ A kültag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

Tagsági jogviszony vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve3:

folytatás4:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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07+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az egyesülés adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának id pontja:
 év  hó  nap 

A csatlakozó tag felel sségének esetleges korlátozása: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

Tagsági jogviszony vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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08+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közös vállalat adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának id pontja:
 év  hó  nap 

A csatlakozó tag felel sségének esetleges korlátozása: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község

   
út, 
utca

házszám,
hrsz. 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község

   
út, 
utca

házszám,
hrsz. 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 
   

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

     

Székhelye: –      város, 
község

   út, 
utca

házszám,
hrsz. 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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09+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A korlátolt felel sség  társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50 %-ot 

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai3:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

Tagsági jogviszony vége: 
év  hó  nap 

törölve4:

A változás id pontja:
év  hó  nap 

folytatás5:

                                                                         
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

4/___ Bemutatóra szóló részvények1:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

    törölve2:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
törölve:

folytatás3:

5/___ Névre szóló részvények1:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
törölve:

folytatás:

1
A rovatban a 2006. július 1-je el tt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nev

rovatban kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

6/___ A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

8/___ A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

törölve1:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

folytatás2:

9/___ Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács   

törölve:

/___ igazgatóság igazgatótanács   

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

10/___ A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve1:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
törölve:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Kiskorú részvényes esetén a törvényes képvisel  adatai3:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve4:

folytatás5:

1
A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.

2
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

3
A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.

4
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

3/  A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

törölve1:

/___ Igen: Nem:

5/___ Névre szóló részvények2:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
törölve:

folytatás3:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
A rovatban a 2006. július 1-je el tt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nev

rovatban kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

6/___ A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

9/___ Az ügyvezetés típusa: 
 igazgatóság  egyszemélyes igazgatóság   

törölve1:

/___  igazgatóság  egyszemélyes igazgatóság   

10/___ A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
törölve:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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11+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az egyéni cég adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A cégtulajdonos adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

törölve1:

/___ A cégtulajdonos adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

törölve1:

/___ Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

                                                                         

1 Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
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12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

törölve:

/___ A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

3/___ A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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14+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közhasznú társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A közhasznúsági fokozat: 

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja: év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat módosításának id pontja: év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat törlésének id pontja: év  hó  nap 

törölve1:

/___
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja: év  hó  nap 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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14+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közhasznú társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A tag(ok) adatai: 

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50 %-ot 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete:
év  hó  nap 

Tagsági jogviszony vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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14+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közhasznú társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

3/___ A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felel s szervezet, amellyel a társaság a 
közhasznú tevékenység folytatására szerz dést kötött: 

Elnevezés:
     

     

Székhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

   
törölve1:

/___ Elnevezés:
     

     

Székhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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16+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Vízgazdálkodási társulat adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A társulat típusa:   

Vízitársulat: Víziközm -társulat: törölve1:

/___ Vízitársulat: Víziközm -társulat:

2/___ Az ellen rz  bizottsági tag(ok) adatai:   

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

törölve1:

/___ Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

                                                                         

1 Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
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17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

törölve:

/___ A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

3/___ A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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18+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A végrehajtói iroda adatai

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:  

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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18+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A végrehajtói iroda adatai

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:

Önálló bírósági végrehajtó adatai: 

Szavazati jog terjedelme: %,      

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelz száma:     

Bíróság neve:       

      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Illetékességi területének kiterjesztése: 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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19+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai gazdasági egyesülés adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának id pontja:
 év  hó  nap 

A csatlakozó tag felel sségének esetleges korlátozása: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Kiskorú részvényes esetén a törvényes képvisel  adatai3:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve4:

folytatás5:

                                                          
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

3/___ A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve1:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

/___

törölve:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
törölve:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

4/___ A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

folytatás2:

5/___ A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

törölve:

folytatás:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

6/___ A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

törölve1:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

/___

     

törölve:

folytatás2:

8/___ Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács 

törölve:

/___ igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács 

10/  A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

törölve:

/___ Igen: Nem:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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21+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Közjegyz i iroda 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A közjegyz i iroda tagjainak adatai:  

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A közjegyz i iroda közjegyz  tagjainak adatai:
   

Szavazati jog terjedelme: %,      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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22+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés adatai: 

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

törölve1:

/___ Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni. 
Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi 
telephelye” toldattal. 
A telephelyet létesít  okirat keltét az  általános adatok 8. rovatában, a f tevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére 
vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni. 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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22+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

3/___ A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



1 Amennyiben a cégjegyzékbõl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet X-szel jelölje.
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23+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai szövetkezet adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács ügyvezet  elnök 

törölve
1
:

/___ igazgatóság igazgatótanács ügyvezet  elnök 



2. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatok

2006/59. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4911

a) Annak a megyének a kódszáma, ahol a céget nyilvántartják (a cégjegyzékszám els
két száma): 

1. F város 01 

2. Pest megye 13  

3. Baranya megye 02 

4. Bács-Kiskun megye 03 

5. Békés megye 04 

6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 

7. Csongrád megye 06 

8. Fejér megye 07 

9. Gy r-Moson-Sopron megye 08 

10. Hajdú-Bihar megye 09 

11. Heves megye 10 

12. Komárom-Esztergom megye 11 

13. Nógrád megye  12 

14. Somogy megye 14 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15 

16. Jász-Nagykun-Szolnok megye 16 

17. Tolna megye 17 

18. Vas megye 18 

19. Veszprém megye 19 

20. Zala megye 20 
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b) Az egyes cégformák kódszámai (a cégjegyzékszám harmadik és negyedik száma): 

01 Vállalat 

02 Szövetkezet 

03 Közkereseti társaság 

06 Betéti társaság 

07 Egyesülés 

08 Közös vállalat 

09 Korlátolt felel sség  társaság 

10 Részvénytársaság 

11 Egyéni cég 

12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete 

14 Közhasznú társaság 

15 Erd birtokossági társulat 

16 Vízgazdálkodási társulat (Víziközm  társulat) 

17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

18 Végrehajtói iroda 

19 Európai gazdasági egyesülés 

20 Európai részvénytársaság 

21 Közjegyz i iroda 

22 Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

23 Európai részvénytársaság 



3. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
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Névfoglalási kérelem

A (leend ) cég lefoglalni kívánt elnevezése: 

Els  helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Második helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Harmadik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Negyedik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 



4914 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/59. szám

Névfoglalási kérelem

A névfoglalásra irányuló eljárás illetékének a megfizetése elektronikus úton történik1

      

    

Az illeték összege:    Ft    

Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha az illeték megfizetése elektronikus úton történik.  
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Névfoglalási kérelem

A jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe:     város 
község

    út
utca

házszám 
hrsz. 

E-mail1: Telefon2:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja: 

    

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1

Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képvisel  ilyen adatokkal rendelkezik. 



Az igazságügy-miniszter
22/2006. (V. 18.) IM

rendelete

a Cégközlönyben megjelenõ közlemények
közzétételérõl és költségtérítésérõl

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (Ctv.)
128.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Cég köz löny ben, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hi -
va ta los lap já ban kell köz zé ten ni a Ctv. 20.  §-ának meg -
fele lõen a me gyei bí ró ság mint cég bí ró ság köz le mé nye it,
va la mint azo kat az egyéb köz le mé nye ket, ame lyek nek a
Cég köz löny ben való köz zé té te lét a Ctv. vagy más jog sza -
bály a bí ró ság vagy köz vet le nül az érin tet tek kö te le zett sé -
gé vé te szi.

(2) A Cég köz löny ben kell köz zé ten ni azt a köz le ményt
is, amely nek köz zé té te lé re a cég nem jog sza bály ren del ke -
zé se foly tán, ha nem más ok ból kö te les, pl. a cé get a lé te sí -
tõ ok ira ta kö te le zi erre.

(3) A Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé té -
te lé ért – ha jog sza bály ki vé telt nem tesz – e ren de let ben
fog lal tak sze rint költ ség té rí tést kell fi zet ni. A költ ség té rí -
tés össze gét ál ta lá nos for gal mi adó nem ter he li. A költ ség -
té rí tés be fi ze té sét iga zo ló bi zony la tot az el já rást meg in dí tó 
ké re lem hez kell mel lé kel ni.

A cégbírósági közlemények

2.  §

(1) A cég, il let ve a vál to zás be jegy zé sé nek köz zé té te lét
tar tal ma zó köz le mény szö ve ge meg egye zik a cég bí ró ság
ál tal ho zott vég zés nek a cég jegy zék ro va ta it érin tõ tar tal -
má val, va la mint az zal a tá jé koz ta tás sal, hogy az egyes cég -
jegy zék ro va tok ra vo nat ko zó an mely cég ira tok te kint he tõk 
meg a cég bí ró sá gon. Emel lett fel kell tün tet ni a be jegy zés -
rõl ren del ke zõ vég zés meg ho za ta lá nak idõ pont ját is. A
vég zés egyéb ré sze it, il let ve az el já ró cég bí ró (bí ró sá gi
ügy in té zõ) alá írá sát a köz le mény nem tar tal maz za.

(2) A más bí ró ság ál tal köz zé tett köz le mé nyek tar tal ma
– ha jog sza bály et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – meg egye -
zik a bí ró ság ha tá ro za tá nak szö ve gé vel, de az el já ró bíró
(bí ró sá gi ügy in té zõ) alá írá sát eb ben az eset ben sem kell a
köz le mény ben sze re pel tet ni.

(3) Ha a cég bí ró ság va la mely cég jegy zé ka dat be jegy zé -
sé re vagy tör lé sé re más bí ró ság ha tá ro za ta alap ján kö te les,

az erre vo nat ko zó köz zé té tel lel egy ide jû leg gon dos ko dik e 
bí ró ság ha tá ro za ta ren del ke zõ ré szé nek a köz zé té te lé rõl is.

3.  §

(1) A cég be jegy zé se köz zé té te lé nek költ ség té rí té se
– a 4–5.  §-ban fog lalt ki vé tel lel –

a) jogi sze mé lyi ség nél kü li cég ese tén 14 000 Ft,
b) jogi sze mé lyi sé gû cég ese tén 25 000 Ft.

(2) A cég ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zás be jegy zés
köz zé té te lé nek költ ség té rí té se az (1) be kez dés a) pont ja
ese tén 7000 Ft, b) pont ja ese tén pe dig 15 000 Ft.

4.  §

(1) Ha va la mely adat cég jegy zék be tör té nõ be jegy zé sé -
re vagy tör lé sé re hi va tal ból ke rül sor, jog sza bály el té rõ
ren del ke zé sé nek hi á nyá ban a köz zé té tel in gye nes.

(2) A cég ké re lem re tör té nõ tör lé sé nek köz zé té te le in -
gye nes.

(3) Ha a cég vagy a vál to zás be jegy zé sé re vo nat ko zó ké -
rel met a cég bí ró ság jog erõs vég zé sé vel el uta sít ja, il let ve a
cég vagy a vál to zás be jegy zé se irán ti el já rást meg szün te ti,
e vég zé sek nek csak a ren del ke zõ ré szét kell köz zé ten ni. A
vég zés köz zé té te lé nek költ ség té rí té se 7000 Ft, ki vé ve, ha
a vég zés meg ho za ta lá ra a köz zé té te li költ ség té rí tés meg
nem fi ze té se  miatt ke rült sor. Ilyen eset ben a cé get a köz -
zé té te li költ ség té rí tés utó la gos meg fi ze té sé re nem kell kö -
te lez ni.

(4) Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem hi ány -
pót lás ra való fel hí vás nél kül tör té nõ el uta sí tá sát, il let ve a
cég be jegy zé si ké re lem egy sze rû sí tett cég el já rás so rán tör -
té nõ el uta sí tá sát köve tõen a cég a be jegy zé si ké rel mét az
el uta sí tó vég zés köz lé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül új ból
be nyújt ja [Ctv. 45.  § (5) be kez dés, 49.  § (5) be kez dés], a
be fi ze tett köz zé té te li költ ség té rí tés össze gét az újabb el já -
rás ban ho zott vég zés köz zé té te lé re kell fel hasz nál ni.

5.  §

(1) Ha a cég a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel mét
a Ctv. 36.  §-a alap ján elekt ro ni kus ok irat for má já ban kül di
meg az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Cég in for má ci ós és az
Elekt ro ni kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá la ta út -
ján a cég bí ró ság nak, a köz zé té te li költ ség té rí tés össze ge a
cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ese tén 5000 Ft, a cég
ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zás be jegy zé sé re irá nyu ló
ké re lem ese tén 3000 Ft, ak kor is, ha a be jegy zõ vég zés
mel lett – jog sza bály ren del ke zé se foly tán – a lé te sí tõ ok -
irat vagy a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sá nak köz zé té te lé re is
sor ke rül.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus cég el já rás so -
rán a 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a költ -
ség té rí tés össze ge 2500 Ft.

Más bíróság közleményei

6.  §

Ha a köz zé té tel re tör vény nem a cég bí ró sá got, ha nem
más bí ró sá got kö te le zi (pél dá ul a fel szá mo lá si el já rás, a
he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sa, va la -
mint a va gyon ren de zé si el já rás so rán ho zott vég zé sek ese -
té ben), a köz zé té te li költ ség té rí tés össze ge 25 000 Ft,
amely ma gá ban fog lal ja a bí ró ság el já rá sa so rán köz zé té -
tel re ke rü lõ va la mennyi köz le mény költ ség té rí té sét. A
költ ség té rí tés össze gét az el já rás kez de mé nye zõ jé nek kell
meg elõ le gez nie. A költ ség té rí tés vi se lé sé rõl a bí ró ság ren -
del ke zik.

A cég vagy más szervezet közleményei

7.  §

(1) Ha a köz le mény Cég köz löny ben való köz zé té te lé re
jog sza bály köz vet le nül a cé get vagy más szer ve ze tet kö te -
le zi, a köz zé té tel költ ség té rí té se meg je le né si al kal man ként

a) cég ese tén – ide ért ve azt is, ami kor a köz zé té tel re
jog sza bály ter mé sze tes sze mélyt kö te lez – 15  000 Ft,

b) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990 évi LXV. tör -
vény 92/A.  §-ában, va la mint a nem ze ti és et ni kai kisebb -
ségek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
39/G.  §-ában meg ha tá ro zott eset ben 35 000 Ft,

c) a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá ról és a könyv -
vizs gá lói te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LV. tör vény 25.  § 
(3) be kez dé se ese tén 150 000 Ft,

d) jog sza bály ban meg ha tá ro zott, cég nek nem mi nõ sü lõ 
más szer ve zet ese té ben 20 000 Ft.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol tak a köz le mény szö ve -
gét köz vet le nül az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz kül dik
meg pos tán vagy te le fax út ján (441-3732), a köz zé té te li
költ ség té rí tés (több szö ri köz zé té te li kö te le zett ség ese tén
va la mennyi meg je le né si al ka lom költ ség té rí té se) be fi ze té -
sé nek iga zo lá sá val (pl. csekk-kel vagy an nak fény má so la -
tá val) együtt. A költ ség té rí tés be fi ze té sé nek iga zo lá sá ra
szol gá ló át uta lá si meg bí zá son be fi ze tõ ként a köz zé té tel re
kö te les cég, il let ve szer ve zet ne vét és szék he lyét kell fel -
tün tet ni. Az át uta lá si meg bí zás „köz le mény” ro va tá ban a
be fi ze tõ cég cég jegy zék szá mát is sze re pel tet ni kell.

(3) A köz le mény ben sze rep lõ cég ese té ben min dig a
cég nyil ván tar tás ba be jegy zett cég ne vet és szék he lyet kell
fel tün tet ni. Új cég név re és szék hely re a köz le mény a be -
jegy zett cég név és szék hely mel lett csak ak kor utal hat, ha
az már be jegy zés alatt (,,b.a.”) áll.

(4) Ha az (1) be kez dés ben fel so rol tak a köz zé té tel re
meg kül dött köz le mény mó do sí tá sát (ki ja ví tá sát, ki egé szí -
té sét) a köz le mény Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba tör tént ér -
ke zé sét kö ve tõ 3 nap el tel té vel ké rik, a ko ráb ban meg kül -
dött köz le mény tar tal mát mó do sí ta ni már nem le het, az az
ere de ti tar ta lom mal je le nik meg. Ha a köz le ményt csak
egy al ka lom mal kel lett köz zé ten ni, az (5) be kez dés ben
fog lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val mó do sí tó köz le mény
köz zé té te lé re ke rül sor. Több meg je le né si al ka lom ese té -
ben ugyan ak kor az elsõ meg je le nést kö ve tõ köz zé té tel so -
rán a köz le mény a mó do sí tott tar ta lom mal ke rül köz zé té -
tel re, utal va arra, hogy az elõ zõ köz zé té tel hi bás (hi á nyos)
volt.

(5) Ha a köz le mény nek a Cég köz löny ben való meg je le -
né sét köve tõen a köz le mény tar tal má nak mó do sí tá sát a
meg ren de lõ ér dek kö ré ben fel me rült ok ból ké rik, a mó do -
sí tó köz le ményt – a köz zé té te li költ ség té rí tés egy sze ri
meg fi ze té se mel lett – csak egy szer kell köz zé ten ni, ak kor
is, ha az ere de ti köz le mény több ször je lent meg. A mó do sí -
tó köz le mény ben utal ni kell a ko ráb bi köz zé té tel re, va la -
mint a hi bás (hi á nyos) adat ra. Ezen túl me nõ en csak a mó -
do sí tott ada tot kell fel tün tet ni.

8.  §

Ha a köz le mény Cég köz löny ben való köz zé té te lé re a
cé get nem jog sza bály kö te le zi, ha nem a köz zé té te li kö te le -
zett ség a cég lé te sí tõ ok ira tán ala pul (pél dá ul a rész vény -
tár sa ság lé te sí tõ ok ira ta sze rint a hir det mé nye ket a Cég -
köz löny ben kell köz zé ten ni), a köz zé té te lért utó lag, ter je -
de lem tõl füg gõ en, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal
az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör -
vény elõ írásainak meg fele lõen ki ál lí tott szám la alap ján
kell fi zet ni.

A közzétételi költségtérítés befizetése és visszatérítése

9.  §

(1) A köz zé té te li költ ség té rí tést az Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um 10032000-01483305-00000000 szám lá já ra kell
meg fi zet ni. A köz zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton
tör té nõ meg fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya it kü lön ren de let
ál la pít ja meg.

(2) A be fi ze té se ket az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um a költ -
ség ve té si át fu tó be vé te lek for gal ma szám lán ve szi nyil -
ván tar tás ba. A szám lá ról a 10.  § sze rin ti vissza té rí té sek
után fenn ma ra dó össze get a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
20. nap já ig be kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be vé te li
szám lá já ra.

10.  §

(1) A köz zé té te li költ ség té rí tést az Igaz ság ügyi Miniszté -
riumhoz be nyúj tott ké re lem alap ján vissza kell té rí te ni, ha
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a) a cég a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel mét
a cég bí ró ság hoz, il let ve a bí ró ság hoz még sem kí ván ja be -
nyúj ta ni;

b) a cég vagy más szer ve zet a köz le mé nyét az Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um ba ér ke zé sét kö ve tõ 3 na pon be lül
vissza von ta;

c) a cég, il let ve a vál to zás be jegy zé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül a köz le mény nem je lent meg;

d) a cég vagy más szer ve zet köz le mé nye – a Ctv.
21.  §-ának (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott el já rás ese tét ki -
vé ve – az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba tör tént ér ke zé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül nem je lent meg;

e) a köz zé té te li költ ség té rí tés fel hasz ná lá sá ra más ok -
ból nem ke rült sor.

(2) A 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz zé té te li
költ ség té rí tést meg ha la dó össze get kell ké re lem re vissza -
té rí te ni, ha

a) a cég (a vál to zás) be jegy zé se irán ti ké rel met a cég bí -
ró ság ér de mi in téz ke dé se elõtt vissza von ták és a cég bí ró -
ság az el já rást meg szün tet te;

b) a cég be jegy zé sé re (a vál to zás be jegy zé sé re) vo nat -
ko zó ké rel met a cég bí ró ság jog erõs vég zé sé vel elutasí -
totta.

(3) A ké re lem hez a vissza té rí té si igényt meg ala po zó ok -
ira to kat mel lé kel ni kell.

11.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek -
ben kell al kal maz ni.

(2) Azok nak a gaz da sá gi tár sa sá gok nak, ame lyek a tár -
sa sá gi szer zõ dé sü ket még nem mó do sí tot ták a gaz da sá gi
tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen, 2007. szep tem ber 1-jé ig a 7.  § sze -
rin ti köz vet len köz le mé nye i ket a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló 1997. évi CXLIV. tör vény ren del ke zé sei sze rint, il -
let ve a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 2006. jú li us
1-jé ig ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint kell el ké szí te ni ük.
Azt a tényt, hogy a tár sa sá gi szer zõ dés nek a Gt. 336.  § sze -
rin ti mó do sí tá sá ra még nem ke rült sor, a köz le mény ben fel
kell tün tet ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 9/1998.
(V. 23.) IM ren de let, az ezt mó do sí tó 9/2000. (IV. 14.) IM
ren de let, va la mint az 5/2004. (III. 23.) IM ren de let ha tá lyát 
vesz ti.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

Az igaz ság ügy-mi nisz ter
23/2006. (V. 18.) IM

ren de le te

a tör vényességi felügyeleti eljárásban közremûködõ
felügyelõbiztos díjáról

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (Ctv.)
128.  §-ának d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Ha a tör vényességi fel ügye le ti el já rás ban fel ügye lõ -
biz tos ki ren de lé sét ké rik és a cég bí ró ság a ké rel met meg -
ala po zott nak lát ja, a ké rel me zõ kö te les a cég bí ró ság fel hí -
vá sá ra a fel ügye lõ biz tos dí já nak meg elõ le ge zé se ként a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze get bí ró sá gi le tét be
he lyez ni. Ha a le tét be he lye zés re nem ke rül sor, a ké rel met
a cég bí ró ság el uta sít ja.

(2) Ha a fel ügye lõ biz tos ki ren de lé sé re hi va tal ból ke rül
sor, a fel ügye lõ biz tos dí já nak (3) be kez dés sze rin ti elõ le -
ge zé sé re és an nak bí ró sá gi le tét be he lye zé sé re a cég bí ró -
ság a fel ügye lõ biz tos ki ren de lé sé re vo nat ko zó ha tá ro za tá -
ban a cé get kö te le zi. Ha a cég a fel hí vás nak nem tesz ele -
get, a cég bí ró ság a Ctv. 81.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt in téz ke dést meg fele lõen al kal maz hat ja.

(3) A fel ügye lõ biz tos dí já nak elõ le ge ként,
a) ha a fel ügye lõ biz tos nem gya ko rol ja a ve ze tõ tiszt -

ség vi se lõ jog kö rét, 100 000 Ft-ot,
b) a Ctv. 82.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

eset ben, ha a ki ren de lés jogi sze mé lyi ség nél kü li cég hez
tör té nik, 150 000 Ft-ot, jogi sze mé lyi sé gû cég ese tén pe dig 
300 000 Ft-ot,
va la mint a díj után szá mí tott ál ta lá nos for gal mi adó össze -
gét kell le tét be he lyez ni.

2.  §

(1) Ha a fel ügye lõ biz tos nem gya ko rol ja a ve ze tõ
 tisztségviselõ jog kö rét, a te vé keny sé gé nek el lá tá sá ért
100 000 Ft díj ra jo go sult.

(2) Ha a fel ügye lõ biz tos a Ctv. 82.  §-ának (4) be kez dé se 
alap ján a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jog kö rét gya ko rol ja, az
(1) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a díja jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
cég ese tén 150 000 Ft, jogi sze mé lyi sé gû cég ese tén pe dig
300 000 Ft.

(3) A díj a te vé keny ség el len ér té két ter he lõ ál ta lá nos
for gal mi adó össze gét nem tar tal maz za, azt az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott díj össze gén, mint adó ala pon fe lül kell
fel szá mí ta ni, amennyi ben a fel ügye lõ biz tos – ilyen tar tal -
mú nyi lat ko za ta alap ján – az ál ta lá nos for gal mi adó ról
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 szóló 1992. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.)
ren del ke zé sei alap ján ál ta lá nos for gal mi adó fel szá mí tá sá -
ra kö te le zett.

3.  §

(1) A cég bí ró ság fel hí vá sá ra a díj mel lett a fel ügye lõ biz -
tos szá má ra meg kell té rí te ni az el já rá sá val kap cso lat ban
köz vet le nül fel me rült, szám lá val iga zolt költ sé ge it is. Ha a 
fel ügye lõ biz tos az Áfa tv. sze rin ti le vo ná si jog gal ren del -
ke zik, a szám lá val iga zolt költ ség nek csak a net tó össze ge
nö ve li az adó ala pot.

(2) Ha a költ sé gek (pl. a gép ko csi hasz ná lat) vár ha tó an
je len tõs össze get tesz nek ki, a fel ügye lõ biz tos ké rel mé re a
cég bí ró ság a ké rel me zõt, il let ve a cé get az 1.  § (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat túl me nõ en to váb bi összeg elõ -
le ge zé sé re is kö te lez he ti.

(3) A fel ügye lõ biz tos költ ség ként szá mít hat ja fel a cég -
bí ró ság ál tal meg ál la pí tott fel adat kör ében az uta zás sal,
fény má so lás sal és egyéb költ sé gek kel járó szük sé ges és
iga zolt kész ki adá sa it.

(4) A fel ügye lõ biz tos a sa ját sze mély gép ko csi hasz ná la -
tá val kap cso la tos költ sé get (ide ért ve az üzem anyag fel -
hasz ná lást és a par ko lá si dí jat is) ak kor szá mít hat fel, ha a
cég bí ró ság eh hez elõ ze tesen hoz zá já rult.

4.  §

(1) Ha a fel ügye lõ biz tos nak a cég tör vényes mû kö dé se
hely re ál lí tá sa ér de ké ben vég zen dõ fel ada tai ezt in do kolt tá
te szik, a cég tõl igé nyel he ti a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges költ sé gek meg fi ze té sét (pl. te rem bér le ti dí jat köz gyû -
lés össze hí vá sa ese tén).

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti költ sé ge ket a cég nem fi -
ze ti meg, a fel ügye lõ biz tos a cég bí ró ság hoz for dul hat a
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben.

5.  §

Ha a fel ügye lõ biz tost a Ctv. 83.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ok ból a cég bí ró ság vissza hív ja, a fel -
ügye lõ biz tos csak iga zolt költ sé gé nek meg té rí té sét kér he -
ti, a 2.  §-ban meg ha tá ro zott díj az új fel ügye lõ biz tost il le ti
meg, és iga zolt költ sé ge i nek meg té rí té sét õ is igé nyel he ti.

6.  §

(1) A fel ügye lõ biz tos a meg bí za tá sá nak tel je sí té sét, il -
let ve a Ctv. 81.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá -
ro zott idõ tar tam el tel tét köve tõen, a te vé keny sé gé rõl  szóló 
be szá mo ló cég bí ró sá gi be nyúj tá sá val egy ide jû leg díj jegy -
zé ket küld a cég bí ró ság nak, mely ben a mun ka dí ját és költ -

sé ge it, il let ve az eze ket ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó
össze gét kü lön-kü lön rész le te zi.

(2) Ha a fel ügye lõ biz tos te vé keny sé ge az Áfa tv. 5.  §-a
sze rin ti gaz da sá gi te vé keny ség nek mi nõ sül, a fel ügye lõ -
biz tos nak a díj jegy zé ken kí vül – kü lön jog sza bály ren del -
ke zé sei sze rint – szám lát is ki kell ál lí ta nia.

7.  §

Ha a Ctv. 83.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a fel ügye lõ -
biz tos dí já nak és költ sé ge i nek vi se lé sé re a cég bí ró ság a cé -
get kö te le zi, és a cég e kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get
(il let ve a cég az elõ le ge zett össze get nem egé szí ti ki a vég -
zés ben meg ha tá ro zott mér té kig), a cég bí ró ság a Ctv.
81.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt in téz ke dést
meg fele lõen al kal maz hat ja. Ha a cég ter hé re meg ál la pí tott
összeg be hajt ha tat lan, a cég bí ró ság a Ctv. 83.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el.

8.  §

Ez a ren de let 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

Az igazságügy-miniszter
24/2006. (V. 18.) IM

rendelete

az elektronikus cégbejegyzési eljárás 
és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
 végelszámolásról  szóló 2006. évi V. tör vény (Ctv.)
128.  §-ának e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az 
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A beszámolók elektronikus nyilvántartása 
(elektronikus irattár)

1.  §

(1) A Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban
Köz re mû kö dõ Szol gá lat (a továb biak ban: Cég szol gá lat)
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az elekt ro ni kus úton fel dol go zott és az elekt ro ni kus úton
be nyúj tott be szá mo ló kat (a továb biak ban: elekt ro ni kus
be szá mo ló) elekt ro ni kus irat tár ban õrzi.

(2) Az elekt ro ni kus irat tár ban csak az Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um hon lap ján köz zé tett, az Igaz ság ügyi Miniszté -
rium és az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um ál tal
meg fe le lõ nek mi nõ sí tett aján lá sok nak, il let ve szab vá -
nyok nak meg fe le lõ for má tu mú, fo ko zott biz ton sá gú vagy
mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus be -
szá mo ló he lyez he tõ el.

(3) A Cég szol gá lat nak ké re lem re biz to sí ta nia kell, hogy 
az elekt ro ni kus irat tár ban el he lye zett be szá mo ló kat – a
Ctv.-ben meg ha tá ro zott mó don és fel té te lek mel lett – bár ki 
meg is mer hes se, il let ve azok ról má so la tot kap has son.

2.  §

(1) A Cég szol gá lat nak biz to sí ta nia kell az elekt ro ni kus
irat tár meg bíz ha tó üze mel te té sét, az ott el he lye zett be szá -
mo lók mó do sí tá sok el le ni vé del mét, il let ve azt, hogy jo go -
su lat lan sze mé lyek az irat tár adat ál lo má nyá hoz ne fér hes -
se nek hoz zá.

(2) A Cég szol gá lat nak üzem me net-foly to nos sá gi ter vet
kell ki dol goz nia, amely a rend kí vü li üze mel te té si hely ze -
tek ese tén is biz to sít ja a meg bíz ha tó üzem me ne tet, il let ve
an nak mi e lõb bi hely re ál lí tá sát.

(3) A Cég szol gá lat kö te les a rend kí vü li üze mel te té si
hely zet rõl és an nak ha tá sá ról a hon lap ján ha la dék ta la nul
tá jé koz ta tást adni. A tá jé koz ta tás a kor mány za ti por tá lon
au to ma ti ku san meg je le nik.

(4) Az üzem me net foly to nos sá ga és az adat vesz tés el ke -
rü lé se vé gett a Cég szol gá lat nak men té se ket kell vé gez nie,
és biz to sí ta nia kell, hogy szük ség ese tén az in for ma ti kai
rend szer egé szét hely re tud ja ál lí ta ni.

A beszámoló elektronikus úton történõ benyújtása

3.  §

(1) Elekt ro ni kus úton csak az 1.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak meg fele lõen el ké szí tett be szá mo ló nyújt ha tó be
a Cég szol gá lat hoz.

(2) A be szá mo lót, a köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze -
té sé nek iga zo lá sá val és – szük ség ese tén – a jogi kép vi se lõ
meg ha tal ma zá sá val egy ide jû leg, a Cég szol gá lat nak a hon -
lap ján fel tün te tett elekt ro ni kus ügy fél szol gá la ti cí mé re
kell meg kül de ni.

(3) A Cég szol gá lat a Ctv. 19.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti, cég bí ró ság nak meg kül dött ér te sí tést idõ bé lyeg zõ vel
vagy meg bíz ha tó sa ját idõ jel zés sel ren del ke zõ fo ko zott
biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el.

(4) A be szá mo ló köz zé té te li költ ség té rí té sé nek elekt ro -
ni kus úton tör té nõ meg fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
kü lön ren de let ál la pít ja meg.

Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárás

4.  §

(1) Ha ezen al cím el té rõ en nem ren del ke zik, az elekt ro -
ni kus cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ra a cég -
be jegy zé si el já rás és a cég nyil ván tar tás egyes kér dé se i rõl
 szóló 21/2006. (V. 18.) IM ren de let (Cvhr.) sza bá lya it
meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A cég be jegy zés (vál to zás be jegy zés) irán ti el já rás il -
le té ke és a köz zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton tör -
té nõ meg fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön ren de let
ál la pít ja meg.

5.  §

(1) Az elekt ro ni kus cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si)
el já rás ban a cég be jegy zé sé re (vál to zás be jegy zés re) irá -
nyu ló ké rel met elekt ro ni kus nyom tat vá nyon kell elõ ter -
jesz te ni.

(2) A nyom tat vá nyok a Cég szol gá lat hon lap já ról és a
kor mány za ti por tál ról le tölt he tõk.

(3) A nyom tat vá nyok min tá ját a Cvhr. 1. szá mú mel lék -
le te tar tal maz za. A nyom tat vány ki töl té sé re a Cvhr. ren -
del ke zé sei irány adók az zal, hogy a ki töl tést szá mí tó gé pes
prog ram se gí ti elõ.

(4) Az elekt ro ni kus nyom tat vány al kal ma zá sá val be -
nyúj tott be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem nek a ki -
töl tet le nül ha gyott ro va to kat, va la mint a ma gya rá zó szö ve -
ge ket és láb jegy ze te ket nem kell tar tal maz nia.

6.  §

A jogi kép vi se lõ elekt ro ni kus úton csak az 1.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen el ké szí tett, mi nõ sí -
tett elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott ok ira tot nyújt hat be a
cég bí ró ság hoz.

7.  §

A cég be jegy zé se (vál to zás be jegy zé se) irán ti ké rel met
és mel lék le te it – ide ért ve az el já rá si il le ték és a köz zé té te li
költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sát – tar tal ma zó
elekt ro ni kus ok ira tot a Cég szol gá lat nak a hon lap ján meg -
je lölt elekt ro ni kus le vél cí mé re kell meg kül de ni.
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8.  §

A Cég szol gá lat nak a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé -
si) ké re lem ér ke zé sé tõl kezd ve biz to sí ta nia kell, hogy a
cég be jegy zé se (vál to zás be jegy zé se) irán ti ké re lem és
mel lék le tei biz ton sá go san, a jo go su lat lan hoz zá fé rés, mó -
do sí tás, tör lés vagy meg sem mi sí tés le he tõ sé gé nek ki zá rá -
sá val ér kez ze nek meg a cég bí ró ság hoz.

9.  §

(1) A Cég szol gá lat a Ctv. 38.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti tá jé koz ta tást a cég bí ró ság, a Ctv. 38.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti elekt ro ni kus iga zo lást pe dig a jogi kép vi -
se lõ elekt ro ni kus le vél cí mé re kül di meg. A Cég szol gá lat a
cég bí ró ság nak meg kül dött tá jé koz ta tást idõ bé lyeg zõ vel
vagy meg bíz ha tó sa ját idõ jel zés sel ren del ke zõ fo ko zott
biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el. A tá jé koz ta tás -
ban azt is meg kell je löl ni, hogy a Ctv. 38.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak kö zül me lyik hiba áll fenn.

(2) A Ctv. 38.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti elekt ro ni -
kus iga zo lás tar tal maz za a cég be jegy zés (vál to zás be jegy -
zés) irán ti ké re lem Cég szol gá lat hoz ér ke zé sé nek idõ pont -
ját, az in for ma ti kai el len õr zés ered mé nyét (a cég bí ró ság -
nak meg kül dött tá jé koz ta tás tar tal mát), az egye di ügy azo -
no sí tó szá mot, a kincs tá ri iga zo lás so ro zat szá mát, to váb bá
a ké re lem cég bí ró ság hoz való to váb bí tá sá nak idõ pont ját.
Ha a Cég szol gá lat a ké rel met az zal a tá jé koz ta tás sal to váb -
bí tot ta a cég bí ró ság nak, hogy az in for ma ti kai szem pont ból 
hi bás vagy hi á nyos, az elekt ro ni kus iga zo lás nak azt is tar -
tal maz nia kell, hogy a cég bí ró ság ta nú sít ványt, il let ve iga -
zo lást csak az in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû en
ér ke zett ké re lem alap ján ad ki [Ctv. 39.  § (1) bek.].

(3) A cég be jegy zé se (vál to zás be jegy zé se) irán ti ké rel -
met és mel lék le te it – ide ért ve az el já rá si il le ték és a köz zé -
té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sát – tar tal ma -
zó elekt ro ni kus ok irat, va la mint az ez zel egy ide jû leg meg -
kül dött tá jé koz ta tás ér ke zé se kor a cég bí ró ság elekt ro ni kus 
vissza iga zo lást küld a Cég szol gá lat nak.

10.  §

A jogi kép vi se lõ ré szé re az elekt ro ni kus ta nú sít ványt, il -
let ve az elekt ro ni kus iga zo lást a cég bí ró ság idõ bé lyeg zõ -
vel ren del ke zõ mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal el lát va
kül di meg a jogi kép vi se lõ elekt ro ni kus le vél cí mé re. A ta -
nú sít ványt a cég bí ró ság írás ban is meg kül di a jogi kép vi se -
lõ cí mé re (szék he lyé re).

A cégiratok elektronikus úton történõ megismerése

11.  §

(1) Ha a cég bí ró ság tól vagy a Cég szol gá lat tól a cég nyil -
ván tar tás ban el he lye zett elekt ro ni kus ok irat meg kül dé sét
ké rik, és a ké rel met nem a kor mány za ti por tá lon ke resz tül
nyújt ják be, ak kor – az e §-ban fog lalt el té ré sek kel – a bí -
ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló igaz ság ügy-mi nisz te ri
ren de let sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké rel met ak kor is a
Cég szol gá lat elekt ro ni kus le vél cí mé re kell meg kül de ni, ha 
az elekt ro ni kus ok irat ki adá sát a cég bí ró ság tól ké rik. A ké -
re lem hez csa tol ni kell a Ma gyar Ál lam kincs tár nak az il le -
ték vagy a költ ség té rí tés meg fi ze té sé re vo nat ko zó elekt ro -
ni kus iga zo lá sát.

(3) Ha a ké re lem be nyúj tá sa elekt ro ni kus úton tör té nik,
a Cég szol gá lat ál tal – a Ctv. 16.  §-ának (4) be kez dé se alap -
ján – meg kül dött elekt ro ni kus iga zo lás tar tal maz za a ké re -
lem ér ke zé sé nek idõ pont ját és a kincs tá ri iga zo lás so ro zat -
szá mát.

(4) Ha az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké rel met a cég bí ró -
ság hoz cí mez ték, a Cég szol gá lat azt ha la dék ta la nul to váb bít -
ja a cég bí ró ság nak. A ké re lem ér ke zé se kor a cég bí ró ság
elekt ro ni kus vissza iga zo lást küld a Cég szol gá lat nak.

12.  §

Ha a Ctv. 17.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a cég nyil -
ván tar tás ban el he lye zett pa pír ala pú cég irat elekt ro ni kus
ok ira ti for má ban ki ál lí tott má so la tá nak meg kül dé sét ké rik, 
a ké re lem elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá ra a 11.  §
ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a
ké re lem cím zett je csak a cég bí ró ság le het.

Záró rendelkezések

13.  §

(1) E 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. Ren del ke zé se it a ha tály ba -
lé pé se után in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 12.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az elekt ro -
ni kus cég be jegy zé si el já rás és a cég nyil ván tar tás egyes
kér dé se i rõl  szóló 40/2004. (XII. 21.) IM ren de let a ha tá -
lyát vesz ti.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter
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Az igazságügy-miniszter
25/2006. (V. 18.) IM

rendelete

az illeték és a közzétételi költségtérítés 
elektronikus úton történõ meg fi ze té sé rõl 

a cég el já rás ban és más cég ügyek ben

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak ban:
Ctv.) 128.  §-ának f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – az in for ma ti kai és a hír köz lé si mi nisz ter rel, va la mint
a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás illetékének
és a közzétételi költségtérítésnek elektronikus úton

történõ megfizetése a kérelem elektronikus úton történõ
benyújtása esetén

1.  §

(1) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem elekt -
ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sa ese tén az il le té ket és a
köz zé té te li költ ség té rí tést az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Cég in for má ci ós és az
Elekt ro ni kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat
(a továb biak ban: Cég szol gá lat) hon lap já ról, il let ve a kor -
mány za ti por tál ról le tölt he tõ il le ték be fi ze té si utal vány -
min tán, va la mint költ ség té rí té si utal vány min tán (a továb -
biak ban mind két eset ben: utal vány) sze rep lõ ada tok fel -
tün te té sé vel kell meg fi zet ni, a cég be jegy zé si (vál to zás be -
jegy zé si) ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en.

(2) Az il le ték be fi ze té si utal vány a – 16 ka rak ter bõl álló –
egye di ügy azo no sí tó szám (a továb biak ban: ügy azo no sí tó
szám) mel lett tar tal maz za az ille té kes cég bí ró ság Ma gyar
Ál lam kincs tár nál ve ze tett il le ték be vé te li szám lá já nak szá -
mát és tu laj do no sá nak ne vét, to váb bá az il le ték össze gét.
A költ ség té rí té si utal vá nyon az ügy azo no sí tó szám mel lett
a költ ség té rí té si szám la szá ma és tu laj do no sá nak neve
(Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um), va la mint a fi ze ten dõ köz zé té -
te li költ ség té rí tés össze ge sze re pel.

(3) Az il le té ket, va la mint a köz zé té te li költ ség té rí tést
kü lön-kü lön – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok
fel tün te té sé vel – ban ki úton kell meg fi zet ni.

(4) Az il le ték, va la mint a költ ség té rí tés be fi ze té sé rõl a
Ma gyar Ál lam kincs tár – ké re lem re – kü lön-kü lön elekt ro -
ni kus iga zo lást küld. A ké re lem hez szük sé ges elekt ro ni -
kus nyom tat ványt a Cég szol gá lat hon lap já ról, il let ve a
kor mány za ti por tál ról le het le töl te ni. A be fi ze tés iga zo lá -

sá ra irá nyu ló ké rel met a be jegy zést kérõ jogi kép vi se lõ jé -
nek mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal kell el lát nia [Ctv.
37.  § (4) bek.].

2.  §

(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár nak az il le ték, il let ve a költ -
ség té rí tés be fi ze té sé rõl  szóló, fo ko zott biz ton sá gú elekt ro -
ni kus alá írás sal és az elekt ro ni kus alá írás hosszú távú ér vé -
nye sí té sé hez szük sé ges in for má ci ók kal el lá tott – kü -
lön-kü lön ki ál lí tott – iga zo lá sa tar tal maz za az ügyazono -
sító szá mot, az il le ték be vé te li, il let ve a költ ség té rí té si
szám la szá mát, a be fi ze tett il le ték, il let ve költ ség té rí tés
össze gét, a kincs tá ri jó vá írás nap ját, az át uta lást in dí tó
szám la szá mot, va la mint az át uta lást in dí tó szám la tu laj do -
nos ne vét.

(2) Az elekt ro ni kus iga zo lást az il le ték, il let ve a költ -
ség té rí tés be fi ze té sé nek iga zo lá sá ra vo nat ko zó ké re lem -
ben fel tün te tett elekt ro ni kus le vél cím re kell meg kül de ni, a 
ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott egy mun ka na pon be lül. Ha a 
ké re lem ér ke zé sé ig a be fi ze tés nem ke rült jó vá írás ra, az
iga zo lást a jó vá írás tól szá mí tott egy mun ka na pon be lül
kell ki ad ni.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal meg kül dött, az il le ték, 
il let ve a költ ség té rí tés meg fi ze té sé re vo nat ko zó elekt ro ni -
kus iga zo lást a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re -
lem hez mel lé kel ni kell.

3.  §

(1) Ha a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem hez 
a 2.  § (3) be kez dé se sze rin ti elekt ro ni kus iga zo lást nem
csa tol ják, és a cég bí ró ság e miatt a ké rel met hi ány pót lá si
el já rás le foly ta tá sa nél kül el uta sít ja [Ctv. 45.  §], az el uta sí -
tó vég zés ben az is sze re pel, hogy az el já rás ban eset le ge sen 
meg fi ze tett il le ték a cég bí ró ság szék he lye sze rint ille té kes
il le ték hi va tal tól, a köz zé té te li költ ség té rí tés pe dig az Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri um tól – írás be li ké re lem re – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mér ték ben vissza igé nyel he tõ,
fi gye lem mel a 9.  §-ban fog lal tak ra is.

(2) Ha a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem
 hiánypótlási el já rás le foly ta tá sa nél kü li el uta sí tá sá ra nem
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ból ke rült sor, a vég -
zés ben a cég bí ró ság fel tün te ti, hogy a ké rel me zõ mi lyen
ügy azo no sí tó szám ra, mi lyen össze gû il le té ket, il let ve
költ ség té rí tést fi ze tett. Ha a cég be jegy zé si (vál to zás be -
jegy zé si) ké rel met is mé tel ten elõ ter jesz tik – a Ctv.
45.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé -
vel, – a ko ráb bi el já rás so rán meg fi ze tett il le ték és költ ség -
té rí tés a meg is mé telt el já rás ban nem ve he tõ figye lembe,
azo kat is mé tel ten meg kell fi zet ni.
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A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás illetékének
és a közzétételi költségtérítésnek elektronikus úton

történõ megfizetése a kérelem papíralapú formában
történõ benyújtása esetén

4.  §

(1) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem pa -
pír ala pú for má ban tör té nõ be nyúj tá sa ese tén az il le ték, il -
let ve a köz zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton tör té nõ
meg fi ze té sé re e ren de let 1–3.  §-át az e §-ban és az 5.  §-ban
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Ha az el já rá si il le té ket és a köz zé té te li költ ség té rí tést 
elekt ro ni kus úton fi zet ték meg [Ctv. 43.  §], ezt a cég be -
jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel met tar tal ma zó nyom -
tat vá nyon fel kell tün tet ni.

(3) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem hez
– az elekt ro ni kus iga zo lás he lyett [2.  § (3) bek.] – az elekt -
ro ni kus iga zo lás ki nyom ta tott pél dá nyát kell mel lé kel ni,
az azon sze rep lõ ügy azo no sí tó szám köz lé se ér de ké ben.

5.  §

(1) A cég bí ró ság a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si)
ké re lem ér ke zé sét köve tõen – a be jegy zést kérõ ál tal kö -
zölt ügy azo no sí tó szá mok ra tör té nõ hi vat ko zás sal – elekt -
ro ni kus úton fel hív ja a Ma gyar Ál lam kincs tá rat a 2.  §
(1) be kez dé se sze rin ti tar tal mú, fo ko zott biz ton sá gú elekt -
ro ni kus alá írás sal és az elekt ro ni kus alá írás hosszú távú ér -
vé nye sí té sé hez szük sé ges in for má ci ók kal el lá tott elekt ro -
ni kus iga zo lá sok cég bí ró ság szá má ra tör té nõ meg kül dé sé -
re.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár az il le ték, il let ve a köz zé té -
te li költ ség té rí tés be fi ze té sé re vo nat ko zó elekt ro ni kus iga -
zo lást a cég bí ró ság fel hí vá sát köve tõen, leg ké sõbb a be fi -
ze tés kincs tá ri jó vá írá sá tól szá mí tott egy mun ka na pon be -
lül meg kül di a cég bí ró ság nak vagy tá jé koz tat ja a cég bí ró -
sá got, hogy az ügy azo no sí tó szám is me ret len, il let ve az
iga zo lás meg kül dé se már egy ko ráb bi fel hí vás ra meg tör -
tént.

(3) Az il le ték, il let ve a köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze -
té sé re vo nat ko zó iga zo lás a cég be jegy zé si (vál to zás be -
jegy zé si) ké re lem mel lék le té nek mi nõ sül.

A cégiratok elektronikus úton történõ megismerésével
kapcsolatos illeték, illetve költségtérítés megfizetése

6.  §

Ha a cég nyil ván tar tás ban sze rep lõ elekt ro ni kus ok irat -
ról kér nek pa pír ala pú má so la tot elekt ro ni kus úton, vagy az 
elekt ro ni kus ok irat elekt ro ni kus úton tör té nõ meg kül dé sét
igény lik a cég bí ró ság tól vagy a Cég szol gá lat tól

[Ctv. 16.  §], az il le té ket vagy a költ ség té rí tést az elekt ro ni -
kus ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en kell meg fi zet ni. A fi -
ze tés re e ren de let 1–2.  §-át meg fele lõen al kal maz ni kell
az zal, hogy a be fi ze tés iga zo lá sá ra irá nyu ló ké rel met –
leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lát -
va – a be fi ze tõ ter jesz ti elõ. A Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal
meg kül dött, az il le ték, il let ve a költ ség té rí tés meg fi ze té sé -
re vo nat ko zó elekt ro ni kus iga zo lást a ké re lem hez mel lé -
kel ni kell. En nek el ma ra dá sa ese tén a cég bí ró ság, il let ve a
Cég szol gá lat a ké rel met el uta sít ja.

7.  §

Ha a kor lá tolt fe le lõs ségû tár sa ság, il let ve a rész vény -
tár sa ság cég nyil ván tar tás ban el he lye zett pa pír ala pú cég -
ira tá ról ké szült elekt ro ni kus má so la tot a cég bí ró ság tól
elekt ro ni kus úton ké rik, az il le ték elekt ro ni kus úton tör té -
nõ meg fi ze té sé re a 6.  §-ban fog lal ta kat kell meg fele lõen
al kal maz ni.

A beszámoló elektronikus úton történõ letétbe
helyezésével és közzétételével kapcsolatos költségtérítés

megfizetése

8.  §

(1) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló elekt ro ni -
kus úton tör té nõ le tét be he lye zé se és köz zé té te le ese tén
[Ctv. 18.  §] a költ ség té rí tést a be szá mo ló be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en kell meg fi zet ni. A fi ze tés re e ren de let 1–2.  §-át
meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a be fi ze tés iga zo -
lá sá ra irá nyu ló ké rel met – leg alább fo ko zott biz ton sá gú
elekt ro ni kus alá írás sal el lát va – a be fi ze tõ ter jesz ti elõ. A
Cég szol gá lat hoz a be szá mo ló val együtt elekt ro ni kus úton
meg kell kül de ni a Ma gyar Ál lam kincs tár nak a költ ség té -
rí tés meg fi ze té sé re vo nat ko zó elekt ro ni kus iga zo lá sát.

(2) Ha a be szá mo ló elekt ro ni kus úton tör té nõ meg kül -
dé sé vel egy ide jû leg a költ ség té rí tés be fi ze té sé rõl  szóló
elekt ro ni kus iga zo lás nem ke rült meg kül dés re, a Cég szol -
gá lat meg ál la pít ja, hogy a cég nem tett ele get a le tét be he -
lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé gé nek [Ctv. 19.  §
(4) bek.]. A Cég szol gá lat er rõl a be szá mo lót be nyúj tó sze -
mélyt a Ctv. 19.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti elekt ro ni kus 
iga zo lás ban tá jé koz tat ja.

Intézkedés az elektronikus úton megfizetett, 
de a cégeljárásban fel nem használt illetékrõl 

és költségtérítésrõl

9.  §

A cég bí ró ság, il let ve a Cég szol gá lat ké re lem re – amely -
hez csa tol ni kell az il le ték, il let ve a költ ség té rí tés be fi ze té -
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sé nek meg tör tén té rõl  szóló elekt ro ni kus iga zo lást vagy an -
nak pa pír ala pú for má ban ki ál lí tott hi te les má so la tát – pa -
pír ala pú for má ban iga zo lást ad ki ar ról, ha a ké re lem ben
fel tün te tett il le ték, il let ve költ ség té rí tés fel hasz ná lá sá ra
cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban, il let ve a
6–7.  § vagy a 8.  § sze rin ti el já rás ban nem ke rült sor, ezért
az a 3.  §-ban fog lal tak sze rint vissza igé nyel he tõ.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba. Ren del ke zé se it a ha -
tály ba lé pé se után in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 7.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a 15/2005. (VIII. 5.) IM ren de let az il le ték és a köz -
zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton tör té nõ meg fi ze té -
sé rõl a cég el já rás ban.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

Az igazságügy-miniszter
26/2006. (V. 18.) IM

rendelete

a bírósági ügyvitel szabályairól  szóló 
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
395.  §-ának (3) be kez dé sé ben és a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény 604.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta náccsal egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002. (VIII. 1.)
IM ren de let (Büsz.) az aláb bi 15/B.  §-sal egé szül ki:

„15/B.  § Ha a bí ró ság jog sza bály alap ján pa pír ala pú ok -
irat elekt ro ni kus má so la tá nak ki adá sá ra kö te les, a má so la -
tot lap ol va só be ren de zés fel hasz ná lá sá val kell el ké szí te ni,
en nek so rán a pa pír ala pú do ku men tu mok ról elekt ro ni kus
úton tör té nõ má so lat ké szí té sé nek sza bá lya i ról  szóló
13/2005. (X. 27.) IHM ren de let elõ írásait meg fele lõen al -

kal maz ni kell. A 15/A.  §-ban fog lal tak eb ben az eset ben is
irány adók.”

2.  §

A Büsz. 19.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A bün te tõ ta nács tár gya lá si jegy zé kén azt is fel kell
tün tet ni, hogy a ta nács a ki tû zött ügy ben tár gya lást vagy
nyil vá nos ülést tart-e.”

3.  §

(1) A Büsz. 29.  §-ának a) pont ja a kö vet ke zõ 21–23. al -
pon tok kal egé szül ki:

[A bí ró sá gi el já rá sok ban az al kal ma zan dó anya gi és el -
já rás jo gi sza bá lyok alap ján – a Har ma dik Rész ben és a
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal ta kon kí vül – az e §-ban meg -
ha tá ro zott ügy sza kok sze rin ti ügy cso por tok kü lö nö sen a
kö vet ke zõk:

a) bün te tõ ügy szak ban]
„21. har mad fo kú bün te tõ ügy,
22. fi a tal ko rú har mad fo kú bün te tõ ügye,
23. fel ter jesz tett ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa  miatt;”

(2) A Büsz. 29.  §-ának b) pont ja a kö vet ke zõ 8. al pont tal 
egé szül ki:

[A bí ró sá gi el já rá sok ban az al kal ma zan dó anya gi és el -
já rás jo gi sza bá lyok alap ján – a Har ma dik Rész ben és a
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal ta kon kí vül – az e §-ban meg -
ha tá ro zott ügy sza kok sze rin ti ügy cso por tok kü lö nö sen a
kö vet ke zõk:

b) sza bály sér té si ügyek]
,,8. a ki fo gást el bí rá ló vég zés el len be nyúj tott, tár gya -

lás tar tá sá ra irá nyu ló ké re lem;”

(3) A Büsz. 29.  §-ának c) pont ja a kö vet ke zõ 7. al pont tal 
egé szül ki:

[A bí ró sá gi el já rá sok ban az al kal ma zan dó anya gi és el -
já rás jo gi sza bá lyok alap ján – a Har ma dik Rész ben és a
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal ta kon kí vül – az e §-ban meg -
ha tá ro zott ügy sza kok sze rin ti ügy cso por tok kü lö nö sen a
kö vet ke zõk:

c) pol gá ri ügy szak ban]
„7. fel ter jesz tett ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa  miatt;”

(4) A Büsz 29.  §-ának d) pont ja a kö vet ke zõ 7. al pont tal
egé szül ki:

[A bí ró sá gi el já rá sok ban az al kal ma zan dó anya gi és el -
já rás jo gi sza bá lyok alap ján – a Har ma dik Rész ben és a
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal ta kon kí vül – az e §-ban meg -
ha tá ro zott ügy sza kok sze rin ti ügy cso por tok kü lö nö sen a
kö vet ke zõk:
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d) mun ka ügyi ügyek ben]
„7. fel ter jesz tett ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa  miatt;”

(5) A Büsz. 29.  §-ának e) pont ja a kö vet ke zõ 8. al pont tal 
egé szül ki:

[A bí ró sá gi el já rá sok ban az al kal ma zan dó anya gi és el -
já rás jo gi sza bá lyok alap ján – a Har ma dik Rész ben és a
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal ta kon kí vül – az e §-ban meg -
ha tá ro zott ügy sza kok sze rin ti ügy cso por tok kü lö nö sen a
kö vet ke zõk:

e) köz igaz ga tá si ügy szak ban]
„8. fel ter jesz tett ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa  miatt.”

4.  §

A Büsz. 39.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben em lí tett ügyön kí vül be fe je zett az az 
ügy is (be fe je zett ként ke ze len dõ ügy), amely ben:]

„j) az el já rás el hú zó dá sa  miatt be nyúj tott, fel ter jesz tett
ki fo gást bí rál tak el.”

5.  §

A Büsz. 50.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A cég be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá ról a cég be -
jegy zést kérõ ré szé re ta nú sít ványt kell ki ál lí ta ni, amely
tar tal maz za a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról
és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb -
biak ban: Ctv.) 44.  §-ának (2) be kez dé sé ben írt ada to kat.
Az iro da a ké re lem át vé te le kor az el já rá si il le ték és a köz -
zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sét a fél ké rel mé re iga -
zolja.”

6.  §

(1) A Büsz. 51.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz
ér ke zé se kor a cég ne vét és szék he lyét, a cég fõ te vé keny sé -
gét és az adó zá sa mód ját szá mí tó gé pen rög zí ti és el lát ja
cég jegy zék szám mal [Ctv. 44.  § (1) be kez dés], az ér ke zést
kö ve tõ két mun ka na pon be lül a be jegy zés irán ti ké re lem -
nek a to váb bi ada tát is rög zí ti a szá mí tó gé pen (elõ szer -
kesz tés). A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és rész vény tár sa -
ság be jegy zé sé re (vál to zás be jegy zé sé re) irá nyu ló ké rel -
met és va la mennyi mel lék le tét a cég bí ró ság a ké re lem ér -
ke zé sé tõl szá mí tott két mun ka na pon be lül, lap ol va só be -
ren de zés fel hasz ná lá sa út ján elekt ro ni kus cég irat tá ala kít -
ja, majd az elekt ro ni kus cég ira tot fo ko zott biz ton sá gú

elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel el lát va a bí ró ság
elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá nak el kü lö ní tett ré szé be
(a továb biak ban: elekt ro ni kus irat tár) he lye zi.”

(2) A Büsz. 51.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem ada tai mel lett a
„be jegy zés alatt” meg jegy zést tün te ti fel [Ctv. 44.  § (3) be -
kez dés].”

7.  §

A Büsz. 53.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:
[A cég el já rás ban az ügy cso por tok a kö vet ke zõk:]
„k) fel ter jesz tett ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa  miatt.”

8.  §

A Büsz. 54.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben elekt ro ni kus be -

jegy zé si zá ra dék kal el kell lát ni az 51.  § (2) be kez dé se
alap ján, lap ol va só be ren de zés fel hasz ná lá sa út ján lét re ho -
zott elekt ro ni kus cég ira tot is. Az elekt ro ni kus be jegy zé si
zá ra dék ra a 61/C.  § (2) be kez dé sét kell al kal maz ni az zal,
hogy eze ket az elekt ro ni kus cég ira to kat a fél jogi kép vi se -
lõ jé nek nem kell meg kül de ni.”

9.  §

A Büsz. 57.  §-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 cég bí ró ság hoz be nyúj tott va la mennyi ira ton – ide -
ért ve az 51.  § (2) be kez dé se alap ján, lap ol va só be ren de zés
fel hasz ná lá sa út ján lét re ho zott elekt ro ni kus cég ira tot is –
fel kell tün tet ni azt, hogy az alap ján be jegy zés re nem ke -
rült sor.”

10.  §

A Büsz. 61/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az elekt ro ni kus úton kö zölt vég zést nem kell
írás ban meg kül de ni a jogi kép vi se lõ nek [Ctv. 39.  § (2) be -
kez dés], de a kéz be sí tést iga zo ló elekt ro ni kus vissza iga zo -
lás 5 mun ka na pon be lül nem ér ke zik meg a cég bí ró ság hoz, 
a cég bí ró ság a vég zés pa pír ala pú hi te les má so la tát 3 mun -
ka na pon be lül meg kül di a fél jogi kép vi se lõ jé nek.”
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11.  §

(1) A Büsz. 61/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„61/B.  § (1) A cég iro da a kü lön jog sza bály ál tal meg ha -
tá ro zott elekt ro ni kus nyom tat vá nyon be nyúj tott, a cég bí -
ró ság hoz a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás -
ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat (a továb biak ban: Cég szol gá -
lat) ál tal to váb bí tott elekt ro ni kus ké rel met (a továb biak -
ban: ké re lem) és mel lék le te it a cég bí ró ság ra ér ke zés idõ -
pont já ban (év, hó nap, nap, óra, perc, má sod perc jel zé sû)
idõ bé lyeg zõ vel lát ja el.”

(2) A Büsz. 61/B.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(2) Ar ról, hogy a be jegy zés irán ti ké re lem és mel lék le -
tei a cég bí ró ság szá mí tó gé pes rend sze ré be in for ma ti kai
szem pont ból sza bály sze rû en meg ér kez tek, a cég bí ró ság az 
ér ke zés nap ján a Ctv. 36.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
elekt ro ni kus ta nú sít ványt küld a fél jogi kép vi se lõ jé nek.”

(3) A Büsz. 61/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elekt ro ni kus ta nú sít vány, il le tõ leg az elekt ro ni -
kus iga zo lás ki ál lí tá sá nak idõ pont já tól kez dõ dõ en a cég bí -
ró ság szá mí tó gé pes nyil ván tar tá sa a be jegy zés, il let ve vál -
to zás be jegy zés irán ti ké re lem ada tai mel lett a „be jegy zés
alatt” meg jegy zést tün te ti fel [Ctv. 44.  § (3) be kez dés]. A
cég iro da a ké re lem mel lék le tét ké pe zõ elekt ro ni kus cég -
ira to kat az elekt ro ni kus irat tár ban he lye zi el.”

(4) A Büsz. 61/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a cég bí ró ság ra a Cég szol gá lat tól ér ke zett be -
jegy zé si, vál to zás be jegy zé si ké re lem azt a tá jé koz ta tást
tar tal maz za, hogy a ké re lem vagy mel lék le tei in for ma ti kai
szem pont ból nem sza bály sze rû ek, vagy a cég bí ró ság azt
ál la pít ja meg, hogy a Cég szol gá lat tól azok nem sza bály -
sze rû en ér kez tek meg, elekt ro ni kus ta nú sít vány, il let ve
elekt ro ni kus iga zo lás ki ál lí tá sa nél kül rög zí ti a cég ne vét,
szék he lyét, jogi kép vi se lõ je ne vét, cí mét és e-ma il cí mét,
to váb bá a ren del ke zés re álló egyéb ada to kat a szá mí tó gé -
pes rend szer ben.”

12.  §

A Büsz. 61/H.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és a rész vény tár sa -
ság pa pír ala pú ira ta i ról ké szült elekt ro ni kus má so lat ki -
adá sá ra [Ctv. 17.  § (2) be kez dés] a 61.  § (3) be kez dé sét

kell al kal maz ni az zal, hogy a cég irat ról hi te les és nem hi te -
les elekt ro ni kus má so lat is ki ad ha tó.”

13.  §

A Büsz. a 61/H.  §-t köve tõen az aláb bi 61/I–61/J.  §-ok -
kal egé szül ki:

„61/I.  § Az egy sze rû sí tett cég el já rás [Ctv. 49.  §] ügy vi -
te lé re az elekt ro ni kus cég el já rás ügy vi te lé re vo nat ko zó ál -
ta lá nos sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal, hogy a be jegy zõ 
vagy a be jegy zé si ké rel met el uta sí tó vég zést leg ké sõbb a
be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz való ér ke zé sé tõl szá mí -
tott két mun ka na pon be lül meg kell hoz ni.

61/J.  § Ha a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel -
met elekt ro ni kus úton nyúj tot ták be a cég bí ró ság hoz és a
cég bí ró ság vég zé se el len fel leb be zést nyúj tot tak be, a fel -
leb be zést, va la mint a má sod fo kú bí ró ság vég zé sét a cég bí -
ró ság az 51.  § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val
elekt ro ni kus cég irat tá ala kít ja.”

14.  §

A Büsz 62.  §-a a kö vet ke zõ s) pont tal egé szül ki:

[A gaz da sá gi ügyek ügy cso port jai a kö vet ke zõk:]

„s) fel ter jesz tett ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa  miatt.”

15.  §

A Büsz. 63.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(3) A fel szá mo lá si és a csõd el já rás ban az ide ig le nes
va gyon fel ügye lõ, a fel szá mo ló és a va gyon fel ügye lõ ki je -
lö lé se szá mí tó gé pes prog ram fel hasz ná lá sá val tör té nik.”

16.  §

A Büsz. a 63.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 63/A.  §-sal egé -
szül ki:

„63/A.  § (1) Ha a fel szá mo lá si el já rás ban az adós fel szá -
mo lá sát el ren de lõ vég zés jog erõ re emel ke dett, a bí ró ság
ha la dék ta la nul in téz ke dik a vég zés nek a Cég köz löny ben
tör té nõ köz zé té te le iránt.

(2) A vég zést – a Cég szol gá la ton ke resz tül – elektro -
nikus úton kell to váb bí ta ni a Cég köz löny szerkesztõsé -
géhez.”
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17.  §

A Büsz. 69.  §-a a kö vet ke zõ 27. pont tal egé szül ki:
[A ka to nai bün te tõ el já rás ügy cso port jai a kö vet ke zõk:]
„27. fel ter jesz tett ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa  miatt.”

18.  §

(1) E ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel – 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–4., 7., 14. és 16–17.  §-a a ki hir de tést
kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba az zal, hogy e ren del -
ke zé se ket a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(3) E ren de let 12.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Büsz.
63.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az Or szá gos Cég nyil ván tar -
tá si és Cég in for má ci ós Szol gá lat” szö veg rész „A Cég szol -
gá lat” szö veg rész re vál to zik.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Büsz. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
és (3) be kez dé se, va la mint

b) a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2004.
(XII. 21.) IM ren de let 5.  §-a és 9.  §-ának (3) be kez dé se.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2006. június 1-je és június 30-a között alkalmazható
üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-a fel -
ha tal maz za az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt arra,
hogy az üzem anyag árat köz zé te gye.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 285 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 298 Ft/l

Gáz olaj 278 Ft/l

Ke ve rék 302 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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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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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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