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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
23/2006. (V. 18.) EüM
rendelete
a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának,
szerkesztésének és szakmai egyeztetése
lefolytatásának eljárásrendjérõl
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet célja, hogy a vizsgálati és terápiás eljárásrendet fejlesztõ vagy azok adaptálását végzõk számára országos szinten, egységesen meghatározza a fejlesztés és az
adaptálás folyamatának lépéseit, a résztvevõk feladatkörét, illetve a közzététel kritériumait. A vizsgálati és terápiás eljárásrendet szakmai irányelv, illetve a szakmai
protokoll formájában kell közzétenni.

2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) szakmai irányelv: az elérhetõ tudományos bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlások sorozata, adott betegségcsoport különbözõ
ellátási módozatainak meghatározására, amelynek célja,
hogy javítsa az egészségügyi ellátás minõségét, hatékonyságát, eredményességét, valamint segítse az orvost és a beteget a legmegfelelõbb ellátás kiválasztásában,
b) szakmai protokoll: meghatározott betegségcsoportban és ellátási szinten, egy betegség vagy állapot – az elérhetõ tudományos bizonyítékokkal alátámasztott preventív,
diagnosztikai, terápiás, ápolási, gondozási és rehabilitációs – ellátási folyamatával kapcsolatos tevékenységek
rendszerezett listája, amely alapját képezi az egészségügyi
szolgáltatások szakmai ellenõrzésének és finanszírozásának, továbbá melynek célja az ellátás biztonságának és
egyenletes színvonalának biztosítása,
c) helyi eljárásrend: e rendeletben meghatározottak
szerint közzétett szakmai irányelven, illetve szakmai protokollon, illetve ezek hiányában az adott egészségügyi
szolgáltató gyakorlatán alapuló, a betegség vagy állapot
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ellátására vonatkozó, az adott egészségügyi szolgáltatónál
és ellátási szinten alkalmazott helyi gyakorlat leírása,
d) fõbb betegségcsoport: az egészségügyi miniszter által – a szakmai kollégium javaslata alapján – meghatározott betegségcsoport.

3. §
(1) A szakmai kollégium (a továbbiakban: kollégium)
szakterületének megfelelõen javaslatot készít a szakmai
irányelv és a szakmai protokoll készítéshez szükséges
fõbb betegségcsoportokról, a (2) bekezdésben meghatározott kritériumok figyelembevételével.
(2) A fõbb betegségcsoportok kijelölésének kritériumai
a következõk:
a) a betegség elõfordulási gyakorisága jelentõs, illetve
súlyos vagy maradandó egészségkárosodással, nagy ellátási költséggel jár,
b) az adott egészségügyi probléma megoldása népegészségügyi, illetve nemzeti egészségpolitikai prioritás,
c) megfelelõ eljárásokkal a megbetegedés/állapot megelõzhetõ, a morbiditás, mortalitás csökkenthetõ,
d) a jelenlegi és az elvárható terápiás gyakorlat között
indokolatlan eltérések vannak,
és az a)–d) pontban foglaltak mellett bizonyítékok állnak
rendelkezésre az irányelv, protokoll összeállításához, továbbá azok bevezetésével az ellátás eredményessége,
költséghatékonysága javítható.
(3) A kollégium a javaslatot az egészségügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter) küldi meg, aki – a javaslat
beérkezését követõ 30 napon belül – dönt a fõbb betegségcsoportokról.
(4) A miniszter az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján teszi közzé a fõbb betegségcsoportokra vonatkozó döntését és azt megküldi a
kollégiumnak is.
(5) A kollégium a szakterületének megfelelõen, évente
felülvizsgálja a fõbb betegségcsoportokra vonatkozó
(4) bekezdés szerinti döntés módosításának szükségességét.
(6) A kollégium a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatát
minden év március 31-éig küldi meg a miniszternek. A miniszter – a felülvizsgálati javaslat beérkezését követõ
30 napon belül – dönt a fõbb betegségcsoportok módosításáról. A miniszter a minisztérium honlapján teszi közzé a
fõbb betegségcsoportok módosítására vonatkozó döntését
és azt megküldi a kollégiumnak is.

4. §
(1) A 3. § (3) bekezdése, illetve a 3. § (6) bekezdése szerinti döntést követõ 30 napon belül – amennyiben a mi-
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niszter más határidõt nem állapít meg – a kollégium szakterületének megfelelõen témajavaslatot készít a kidolgozásra kerülõ szakmai irányelvekrõl és szakmai protokollokról az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint.

elvet, illetve protokollt fejleszt ki. A nemzetközi ajánlások
adaptációja indokolt, ha az megfelelõ bizonyítékokon alapul és annak figyelembevételével elvégzett beavatkozás
megfelel a jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek.

(2) Az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
vezetõje, az országos intézet vezetõje, az érintett szakmák
kollégiumi elnöke, továbbá az egészségügy területén mûködõ szakmai szervezetek, tudományos társaságok és a betegszervezetek észrevételt tehetnek a témajavaslatra vonatkozóan, illetve önálló javaslatot tehetnek a 3. § (4) bekezdése, illetve 3. § (6) bekezdése szerinti honlapon történõ közzétételtõl számított 15 napon belül a kollégium részére. A kollégium a témajavaslat elkészítésénél figyelembe veszi az észrevételeket, javaslatokat.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti adaptáció nem
lehetséges, akkor a fejlesztõcsoport elvégzi az új szakmai
irányelv vagy szakmai protokoll kidolgozását. A kidolgozást a tudomány mindenkori állását tükrözõ és bizonyítékokon alapuló már meglevõ szakmai irányelvek, a módszertani útmutatókban közzétett szabályok, és a széles körben elfogadott szakirodalomban közzétett szakmai követelmények figyelembevételével kell elvégezni.

(3) A kollégium a témajavaslatot a miniszternek küldi
meg. A témajavaslat a minisztérium honlapján véleményezhetõ.
(4) A minisztérium a témajavaslatok elfogadásához
szakértõket von be, a finanszírozás, az epidemiológia, a bizonyítékokon alapuló orvoslás (a továbbiakban: BAO), az
egészség-gazdaságtan és az egészségügyi technológia
elemzés területérõl.
(5) A témajavaslat elfogadásáról, illetve elutasításáról a
miniszter – a témajavaslat beérkezését követõen 60 napon
belül – dönt, és errõl a kollégium elnökét értesíti. Az elfogadott témákat, a készítésért felelõs kollégium nevét és
az elkészítés határidejét a minisztérium honlapján közzéteszi.
(6) Az (5) bekezdés szerinti közzétételtõl számított
15 napon belül az érintett szakmák kollégiumainak elnökei
az 5. § (1) bekezdése szerinti fejlesztõ csoportban való
részvételi szándékukat jelezhetik a készítésért felelõs
kollégium elnöke felé.

5. §
(1) A készítésért felelõs kollégium elnöke témánként
szakértõi fejlesztõ csoportot jelöl ki az érintett szakmák
kollégiumainak bevonásával.
(2) A fejlesztõ csoport munkáját – a kollégium elnöke
által kijelölt – BAO-ban jártas témavezetõ koordinátor irányítja. A témavezetõ koordinátor felelõs a fejlesztés módszertanának meghatározásáért is.

6. §
(1) A fejlesztõ csoport a témára vonatkozó már meglevõ
szakmai szabályokat, szakirodalomban közzétett szakmai
követelményeket, módszertani útmutatókat, ajánlásokat
felkutatja és összegyûjti.
(2) A fejlesztõ csoport dönt arról, hogy az adott témára
vonatkozó nemzetközi ajánlásokat adaptálja vagy új irány-

(4) A fejlesztõ csoport a 4. § (5) bekezdésében meghatározott – honlapon történõ – közzétételtõl számított 180 napon belül készíti el a szakmai irányelv, illetve protokoll
tervezetét (a továbbiakban: tervezet). A miniszter 180 naptól eltérõ határidõt is megállapíthat.
(5) A szakmai irányelv tartalmi és formai követelményeinek meghatározását a 2. számú melléklet, a szakmai
protokoll tartalmi és formai követelményeinek meghatározását a 3. számú melléklet tartalmazza. A fejlesztõ csoport
a 2. és a 3. számú mellékletben foglaltak szerint készíti el a
tervezetet.

7. §
(1) A tervezetet a készítésért felelõs kollégium elnöke
küldi meg véleményezés céljából 30 napra a témában érintett szakmák kollégiumainak, továbbá honlapon történõ
közzététel céljából a minisztériumnak is. A tervezet a minisztérium honlapján véleményezhetõ.
(2) Amennyiben az érintett szakmák kollégiumai és a
készítésért felelõs kollégium a tervezet tartalmában nem
ért egyet és a közöttük levõ szakmai egyeztetés sem vezet
eredményre, akkor a külön jogszabály szerinti Kollégiumi
Elnökök Testülete közremûködik az egységes szakmai álláspont kialakításában. Az egységes szakmai álláspontot
az (1) bekezdés szerinti határidõt követõ 30 napon belül
kell kialakítani.
(3) Az elfogadott tervezetet a készítésért felelõs kollégium elnöke küldi meg a minisztériumnak. A minisztérium az elfogadott tervezetet – 30 napos határidõ tûzésével – véleményezésre megküldi az országos tisztifõorvosnak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának és a miniszter által felkért BAO szakértõnek, továbbá a szakmai kamara elnökének.
(4) A minisztérium és a készítõ kollégium elnöke – a fejlesztõ csoport bevonásával – a (3) bekezdés szerinti személyek véleményét mérlegeli és jelentõs kifogások esetén
egyeztetést kezdeményez. Az egyeztetés eredményeképpen a minisztérium a tervezetet átdolgozásra vagy véglegezésre küldi meg a készítõ kollégium elnökének.
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(5) A tervezet véglegezésre történõ megküldésétõl számított 30 napon belül a fejlesztõ csoport a szakmai irányelvet, illetve szakmai protokollt elkészíti, és azt a készítésért
felelõs kollégium elnöke jóváhagyásra megküldi a miniszternek.
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10. §

(1) A szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll alkalmazásáról és az azoktól való eltérés lehetõségérõl külön
jogszabály rendelkezik.
(2) Az egészségügyi szolgáltatónak a szervezeti és mûködési szabályzatában rendelkeznie kell a szakmai irányelvben, illetve a szakmai protokollban foglaltak megvalósításához szükséges intézkedésekrõl.

8. §
(1) A jóváhagyott szakmai irányelvet, valamint a szakmai protokollt az Egészségügyi Közlöny és a minisztérium
honlapja teszi közzé.
(2) A szakmai irányelveket és a szakmai protokollokat a
közzétételtõl számított 3 évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az érintett kollégium elnöke kezdeményezi.
(3) Az érintett kollégium elnöke soron kívül kezdeményezi a szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll felülvizsgálatát, ha az abban foglaltakat az orvostudomány fejlõdése vagy a nemzetközi gyakorlat lényeges kérdésekben
túlhaladja. A szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll
által érintett terület országos szakfelügyelõje is soron kívül
kezdeményezheti a felülvizsgálatot, ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenysége során tudomására jutott tények alapján a szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll módosítása szükséges.
(4) A felülvizsgálatra az 5–7. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. §
(1) A miniszter felkérheti a kollégium elnökét az általa
meghatározott témában szakmai irányelv, illetve szakmai
protokoll készítésére, amennyiben annak elkészítéséhez
egészségpolitikai érdek fûzõdik.

11. §
(1) A helyi eljárásrend szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll hiánya esetén is készíthetõ.
(2) A helyi eljárásrend készítése esetén az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló külön jogszabályban foglaltakat figyelembe kell venni.

12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a szakmai
irányelv és a szakmai protokoll készítéshez szükséges a
fõbb betegségcsoportokról szóló javaslatot a kollégiumok
e rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül teszik
meg.
(3) E rendelet hatálybalépése elõtt kiadott módszertani
levelet, útmutatót, ajánlást e rendelet hatálybalépését követõ 2 éven belül felül kell vizsgálni. A kollégium a felülvizsgálatra vonatkozóan ütemtervet készít, és azt jóváhagyás céljából – e rendelet hatálybalépését követõ – 60 napon belül megküldi a miniszternek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 3–4. §-okban
meghatározott rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Budapest, 2006. május 16.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 23/2006. (V. 18.) EüM rendelethez
Témajavaslat és ütemterv az irányelvek/protokollok készítéséhez

Sorszám

Irányelv/protokoll
megnevezése

Készítõk

Érintett szakmai kollégium
(konszenzus)

Határidõ
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Kérdõív az irányelv/protokoll témaválasztásához
1. Irányelv/protokoll fejlesztését kezdeményezõ szervezet
2. Irányelv/protokoll címe
3. Témaválasztás indoklása
3.1. Az irányelv/protokoll fejlesztésének oka
3.2. A klinikai probléma háttere
3.3. A jelenlegi gyakorlat és az elvárható gyakorlat között tapasztalt eltérések, a hazai praxisvariációk bemutatása,
lehetséges magyarázata
3.4. A betegség/állapot/eljárás gyakorisága, súlyossága (költségei)
3.5. Az irányelv/protokoll célcsoportjai, felhasználási területei
3.6. Az irányelv/protokoll gyakorlati bevezethetõségének feltételei
3.7. A témaválasztást indokoló egyéb tényezõk

Szempontok

Igen

Valószínû

Kis eséllyel

Nem

A betegség elõfordulási gyakorisága jelentõs, illetve súlyos
vagy maradandó egészségkárosodással, nagy ellátási
költséggel jár
Az adott egészségügyi probléma megoldása népegészségügyi,
illetve nemzeti egészségpolitikai prioritás
Megfelelõ eljárásokkal a megbetegedés/állapot megelõzhetõ,
a morbiditás, mortalitás csökkenthetõ
A jelenlegi és az elvárható terápiás gyakorlat között
indokolatlan eltérések vannak
Az irányelv, protokoll bevezetésével az ellátás
eredményessége, költséghatékonysága javítható
Megfelelõ bizonyítékok állnak rendelkezésre az irányelv,
protokoll összeállításához

2. számú melléklet a 23/2006. (V. 18.) EüM rendelethez
A szakmai irányelvek tartalmi és formai követelményei
1. Az irányelv címe és témája
Az irányelv által érintett klinikai terület, probléma pontos meghatározása
2. Az irányelv célja és célcsoportja(i)
Az irányelv alapvetõ célkitûzései
Az irányelv elsõdleges, másodlagos célcsoportjai
3. Az irányelvfejlesztéssel kapcsolatos információk
3.1. Irányelvfejlesztés módszerei, fejlesztõcsoport
Az irányelv fejlesztését kezdeményezõ, jóváhagyó, szponzoráló szervezet(ek)
Az irányelv fejlesztésében érintett klinikai és egyéb szakterületek, szervezetek, véleményezõ testületek
A fejlesztõcsoport tagjai
Konzultáció, szakmai értékelés és véleményezés résztvevõi, lektorok
Az irányelvfejlesztés folyamatának pontos leírása
Bizonyítékok keresése: keresési stratégia, adatbázisok, szelekciós kritériumok, a legutolsó irodalom-keresés dátuma,
a legfrissebb bizonyítékok forrásának dátuma, folyamatban levõ tanulmányok
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Bizonyítékok értékelése: kritikus értékelés, evidenciatáblák módszerei, alkalmazott kérdõívek forrásai, a bizonyítékok és ajánlások rangsorolásának elve és leírása
Használt konszenzusteremtõ technikák
Konzultáció, szakmai értékelés módszerei, dátuma
Egészség-gazdaságtani elemzések módszerei (ha releváns)
Próbatanulmányok körülményei, módszerei
Terjesztés és bevezetés stratégiája
Értékelés és felülvizsgálat tervezett módszertana
Hiányzó információk azonosításának módszerei
3.2. Dokumentáció
A kiadás dátuma
Felelõs kiadó (szervezet, személy)
Az irányelv érvényességi ideje
Az irányelv felülvizsgálatának határideje, felelõse
Az irányelvvel kapcsolatos jogi megfontolások
4. Az irányelv készítésében, véleményezésében részt vevõ szakmai kollégiumok, szakmai szervezetek
5. Az irányelv leírása
5.1. Összefoglalás: Az irányelv és ajánlásainak tömör összefoglalása
5.2. Tartalom
5.3. Bevezetés
A klinikai probléma háttere, klinikai relevanciája, magyarországi helyzetkép epidemiológiai, morbiditási, mortalitási
adatok, a betegség súlyossága, költségei stb.
Az irányelvfejlesztés (frissítés) szükségességének indoklása a jelenlegi gyakorlat és az optimális/elvárható gyakorlat
közötti eltérések és hatásainak bemutatása, a hazai praxis-variációk és klinikai, gazdasági következményeinek
bemutatása, indoklása
Az irányelv bevezetésével elérhetõ eredmények, várható egészség-nyereség
Az irányelv gyakorlati bevezethetõségének esélyei, feltételei, a jelenlegi gyakorlat megváltoztatásának esélyei
5.4. Legfontosabb megállapítások, ajánlások, algoritmusok
A klinikai döntéshozatal logikai menete szerint összeállított fõbb ajánlások, az állításokat alátámasztó bizonyítékok és
az ajánlások erejének explicit megjelölésével (táblázat)
A klinikai döntéshozatal logikai menete szerint összeállított, standard formátumú kapcsolt folyamatábrák
(algoritmusok)
5.5. Részletes irányelv
A klinikai döntéshozatal logikai menete szerint, az irányelv ajánlásainak részletes kifejtése az ajánlásokat alátámasztó
bizonyítékok összefoglalásával
Az ajánlások között ne csak azokat soroljuk fel, melyek a legerõsebb bizonyítékokkal alátámasztottak, hanem azokat
is melyek a konzultáció, peer review fázisában kialakult konszenzus-vélemények alapján az ellátásra legnagyobb
hatással vannak
Soroljuk fel azokat a pontokat, melyekre vonatkozóan nincsenek bizonyítékok, és jelöljük, hogy az állítások konszenzuson, egy szakmai csoport tapasztalatán vagy egyéni véleményen alapulnak
Emeljük ki azokat a pontokat, ahol bizonytalanság vagy szakmai véleménykülönbözõség van a javaslatokkal kapcsolatban (Meg kell adni, ha valamely ajánlással kapcsolatban nem sikerült konszenzusra jutni.)
Az irányelv ajánlásai által elérhetõ kimeneti eredmények becsült elõfordulása (probability risk)
Alternatív diagnosztikai, kezelési és ellátási eljárások, az azokkal elérhetõ kimeneti eredmények, becsült elõfordulásuk (a bizonyítékok felsorolásával)
Az irányelv ajánlásai által a betegnek okozott potenciális veszélyek (benefit-harm arány) és mellékhatások (pl. fizikai,
pszichikai, anyagi, ellátáshoz való hozzáférés, várakozási idõ)
Az ajánlást módosító környezeti – beteg – jellemzõk
Speciális, kivételes helyzetek meghatározása, melyekben az adott ajánlás alkalmazása akár káros is lehet, a kizárások,
különbözõségek okának megadásával (Feltûnõen jelezzük azokat a speciális eseteket, amelyekben az irányelv használata tilos!)
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Az irányelv bevezetését támogató eszközök, módszerek
Terjesztés, bevezetés stratégiája, és az ahhoz szükséges képzési, személyi, technikai, szervezeti feltételek
A bevezetés hatását felmérõ klinikai auditot segítõ standard-kritérium-cél-indikátor csoportok meghatározása, az
értékelés idõskálája
Betegtájékoztatásban szükséges információk, beteg-képzési programok, betegtájékoztató kiadványok mintáival.
A bevezetést segítõ kiegészítõ anyagok, pl. kórlapba helyezhetõ emlékeztetõk, adatlapminták stb.
5.6. Függelékek
A függelék az irányelvek fejlesztésével kapcsolatos kiegészítéseket, táblázatokat és segédanyagokat tartalmazza.
Például:
– Kritikus értékeléshez használt kérdõívek
– Evidenciatáblák
– Konzultáció, szakmai véleményeztetés eredményei
– Próbatanulmány eredményei
– Hiányzó információk azonosítása, további kutatási területek megjelölése
6. Irodalom

3. számú melléklet a 23/2006. (V. 18.) EüM rendelethez
1. A szakmai protokoll tartalmi és formai követelményei
Az ajánlást az alábbi tartalmi elemek figyelembevételével, tagoltan, tömören, áttekinthetõen, a felhasználást támogató
módon, és lehetõség szerint algoritmizáltan kell összeállítani! Az alábbi elemekbõl – az I. és VI–IX. fejezetek kivételével – csak az adott szakma és téma szempontjából relevánsakat kell felhasználni a protokoll összeállításakor.
Az ajánlások és az azokat alátámasztó tudományos bizonyítékok közötti összefüggést a forrás szövegben való pontos
megjelölésével, a tudományos publikációkhoz hasonló hivatkozási gyakorlat szerint kell megjeleníteni.
1.1. Szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése
Betegség/betegségcsoport neve
A protokoll címe1
A protokoll készítéséért felelõs szervezet
I. Alapvetõ megfontolások
1. A protokoll alkalmazási/érvényességi területe
1.1. A protokoll témájának pontos meghatározása, a témaválasztás indoklása
1.2. A protokoll célja
1.3. A protokoll célcsoportjai (ellátottak és a protokollt alkalmazó ellátók köre, ellátási szint)
2. Definíciók, rövidítések
3. A betegség/állapot leírása
3.1. Kockázati és kiváltó tényezõk
3.2. Genetikai háttér
3.3. Incidencia/Prevalencia/Morbiditás/Mortalitás Magyarországon
3.4. Jellemzõ életkor és nem
3.5. Panaszok/Tünetek/Általános jellemzõk
3.6. Érintett szervrendszer(ek)
3.7. Gyakori társbetegségek
4. Az ellátási folyamat leírása, ellátási algoritmus
1
A címben meg kell adni a betegség/állapot megnevezését, a betegcsoport és ellátási szint meghatározását, akikre a protokoll vonatkozik, és a protokoll által lefedett ellátás formáját: pl. Felnõttkori diabetes mellitus diagnosztikája és kezelése háziorvosi gyakorlatban.
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II. Diagnosztikai eljárások
1. Anamnézis
2. Fizikális vizsgálatok
3. Kötelezõ (minimálisan elvégzendõ) diagnosztikai vizsgálatok és azok gyakorisága (felhasznált bizonyítékok, azok
szintjei és forrásai)
3.1. Laboratóriumi vizsgálatok
– A laboratóriumi teszt(ek) és azok adott állapotra vonatkozó diagnosztikai hatékonyságának mutatói (pl. szenzitivitás, specificitás, prediktív érték)
– A laboratóriumi eredmények interpretálását befolyásoló tényezõk (pl. preanalitikai és analitikai megfontolások, betegelõkészítés, gyógyszerek, interferenciák, egyéb betegségek és állapotok)
3.2. Képalkotó vizsgálatok
– A képalkotó eljárás(ok) adott állapotra vonatkozó diagnosztikai hatékonyságára utaló jellemzõk (pl. szenzitivitás, specificitás, prediktív érték)
3.3. Egyéb vizsgálatok
4. Kiegészítõ diagnosztikai vizsgálatok, differenciál diagnosztika (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei és forrásai)
5. Diagnosztikai algoritmusok
III. Kezelés
III/1. Gyógyszeres kezelés
1.1. Gyógyszeres terápia részletes algoritmusa (ellátási szintek megjelölésével)
1.2. Ajánlott gyógyszeres kezelés (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei és forrásai)
– Kontraindikációk
– Lehetséges jelentõs interakciók
1.3. Kiegészítõ/Alternatív gyógyszeres kezelés (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei és forrásai)
III/2. Sebészeti jellegû ellátás (ellátási szintek megjelölésével) (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei és forrásai)
2.1. Mûtét
– mûtéti indikáció
– mûtéti elõkészítés
– mûtéti érzéstelenítés
– mûtét
– posztoperációs teendõk
– perioperatív ápolási teendõk
2.2. Egyéb sebészeti jellegû ellátási lehetõségek
III/3. Egyéb beavatkozások (ellátási szintek megjelölésével)
(felhasznált bizonyítékok, azok szintjei és forrásai)
3.1. Általános intézkedések
3.2. Speciális ápolási teendõk
3.3. Fizikai aktivitás
3.4. Diéta
3.5. Betegoktatás
III/4. Egyéb terápia (pszichoterápia, gyógyfoglalkoztatás stb.)
IV. Rehabilitáció
1. A rehabilitáció szükségességének paraméterei
2. A megfelelõ rehabilitációs ellátás szintje
3. Általános intézkedések
4. Speciális rehabilitációs teendõk
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V. Gondozás
1. Primér és szekunder prevenció feladatai
2. Prognózis
– betegség várható kimenetele
– kezelés várható idõtartama
– lehetséges szövõdmények, megelõzésük (tercier prevenció) és kezelésük
3. Ellenõrzés
VI. Az ellátás megfelelõségének indikátorai
A szakmai protokoll alapján végzett tevékenység(ek) eredményességének mutatói [folyamat-, eredmény indikátorok,
melyeket az Egészségügyi Közlöny LIII. Évfolyam 13. számában (2003.V. 29.) megjelent „Az egészségügyi intézmények belsõ minõségirányítási rendszerének fejlesztéséhez javasolt szakmai indikátorok” mintájára kérünk megadni]
VII. A protokoll bevezetésének feltételei
1. Tárgyi feltételek
2. Személyi feltételek
3. Szakmai/képzési feltételek
4. Egyéb feltételek
VIII. Irodalomjegyzék
1. Irodalom
2. Kapcsolódó internetes oldalak
IX. Melléklet
1. A protokollfejlesztés módszerei
1.1. Az irodalomkeresés és kiválasztás módszerei
1.2. A felhasznált nemzetközi irányelvek adaptálásának módszerei
1.3. Érintett társszakmákkal való véleményezés és konszenzus
1.4. A bizonyíték és ajánlás szintek meghatározása, magyarázata
2. Az ajánlások alkalmazását támogató segédanyagok, betegtájékoztatók
3. A protokollfejlesztést támogató szervezetek, szponzorok
4. Egyéb megjegyzések
A szakmai protokoll érvényessége: ........... év .................. hó ............. nap

1.2. Rehabilitációs szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése
Betegség/betegségcsoport neve
A protokoll készítõje
1. Definíciók
2. A rehabilitáció célja
3. A rehabilitálhatóság feltételei
4. A rehabilitációs program elemei
4.1. Szomatikus állapot felmérése
4.2. Funkcionális állapot felmérése
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4.3. Pszichés állapot
4.4. Terhelhetõség felmérése
4.4.1. Ergometria
4.4.2. Egyéb
4.5. Alapbetegség krónikus kezelésének folytatása
4.6. Szövõdmények megelõzése és kezelése
4.6.1. Gyógyszeres
4.6.2. Mûtéti
4.7. Önellátás elérése
4.8. Erõnlét javítása
4.9. Mobilitás biztosítása
4.10. Állapot elfogadtatása (lelki vezetés) és az annak megfelelõ életvitel elsajátítása
4.11. Segédeszközök biztosítása
4.12. Szociális intézkedések kezdeményezése
V. Az ellátás megfelelõségének indikátorai
A szakmai protokoll alapján végzett tevékenység(ek) eredményességének mutatói [folyamat-, eredmény indikátorok,
melyeket az Egészségügyi Közlöny LIII. Évfolyam 13. számában (2003. V. 29.) megjelent „Az egészségügyi intézmények belsõ minõségirányítási rendszerének fejlesztéséhez javasolt szakmai indikátorok” mintájára kérünk megadni]
A szakmai protokoll érvényessége: .................... év ..................... hó .............. nap

1.3. Ápolási szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése
(kiegészítés az orvos szakmai protokollhoz)
Betegség/betegségcsoport neve
A protokoll készítõje
I. Diagnózis
1. Anamnézis
1.1. Ápolási anamnézis
1.2. Fizioterápiás anamnézis
1.3. Táplálkozási anamnézis
2. Fizikális vizsgálatok
2.1. Fizikális állapot felmérése
2.2. Mozgásállapot felmérése
2.3. Tápláltsági állapot felmérése
3. Diagnosztikai vizsgálatok
3.1. Szakdolgozók által végezhetõ diagnosztikai vizsgálatok
4. Diagnosztikai algoritmusok
4.1. Ápolási diagnózisok
4.2. Funkcionális diagnózis
4.3. Táplálkozás-zavarok diagnosztikája
5. Ellátás tervezése
5.1. Ápolási terv
5.2. Gyógytorna, fizioterápia kezelési terv
5.3. Táplálásterápiás terv
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III. Kezelés
1. Szakdolgozói tevékenységek
1.1 Ápolási tevékenység, beavatkozások, mûveletek
1.2. Fizioterápiás mûtéti elõkészítés, utókezelés
1.3. Diéta alkalmazása orvosi rendelés szerint
2. Fizikai aktivitás
2.1. Ápolási tevékenység
2.2. Gyógytorna, fizioterápia
2.3. Táplálkozásterápia
3. Betegoktatás
3.1. Betegtájékoztatás és edukáció szakdolgozói kompetencia szerint
4. Kiegészítõ/alternatív gyógyszeres kezelés
4.1. Diéta-gyógyszer interakció, táplálék-kiegészítõk, gyógyteák, gyógynövények
IV. Rehabilitáció
1. Rehabilitáció
1.1. Korai rehabilitációs terv
1.2. Gyógytorna, fizioterápia
1.3. Táplálkozásterápia
V. Gondozás
1. Rendszeres ellenõrzés és a szükséges korrekciók elvégzése
2. Megelõzés
2.1. Ápolási tevékenység, beavatkozások, mûveletek
2.2. Gyógytorna, fizioterápia
2.3. Táplálkozásterápia
2.4. Szakdolgozói kompetencia szerint egészségnevelés és egészségfejlesztés
3. Lehetséges szövõdmények
3.1. Kockázati diagnózisra épített ápolási terv
3.2. Gyógytorna, fizioterápiai kezelési terv
4. Szövõdmények kezelése
4.1. Ápolási tevékenység
4.2. Gyógytorna, fizioterápia
4.3. Táplálkozásterápia
5. Betegoktatás
5.1. Betegtájékoztatás és edukáció szakdolgozói kompetencia szerint
6. Kezelés várható idõtartama/prognózis
6.1. Ápolási terv/cél várható idõtartama
6.2. Gyógytorna, fizoterápiai terv/cél várható idõtartama
7. Otthoni szakápolás
7.1. Ápolási tevékenység, beavatkozások, mûveletek
7.2. Gyógytorna, fizioterápia
7.3. Táplálkozásterápia
7.4. Beszéd és foglalkozásterápia
7.5. Szakdolgozói kompetencia szerint egészségnevelés és egészségfejlesztés
8. Az ellátás/ápolás megfelelõségének indikátorai
8.1. Szakmai munka eredményességének mutatói
A szakmai protokoll érvényessége: .................. 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 Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós
Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
20. §-ának (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeljük el:
1. §
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 (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intézkedések végrehajtása során nyújtott támogatások esetében
a pályázati dokumentációt a pályázat-elõkészítõ munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) készíti el és az
irányító hatóság hagyja jóvá. A munkacsoport elnöke az
irányító hatóság képviselõje, tagjait az oktatási miniszter
elõzetes véleménye alapján az OM Alapkezelõ jelöli ki.”
2. §
(1) Az R. 6. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az OM Alapkezelõnek a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatai a következõk:]
„a) jóváhagyás céljából összeállítja a pályázat-elõkészítõ munkacsoport által elkészített pályázati dokumentációt, illetve az Oktatási Minisztérium és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából közzéteszi az irányító hatóság által jóváhagyott pályázati felhívást,”
(2) Az R. 6. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az OM Alapkezelõnek a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatai a következõk:]
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„e) nyilvántartja és megválaszolja a pályázók által, a
pályázattal kapcsolatban, írásban feltett kérdéseket és azokat tájékoztatásul megküldi az irányító hatóságnak,”
3. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A beérkezett és formai szempontból érvényes pályázatokat az értékelési eljárás során független értékelõk
értékelik. A pályázati eljárás tárgyát képezõ támogatást elnyerõ pályázók kiválasztására a bírálóbizottság tesz javaslatot.”
(2) Az R. 7. §-a (2) bekezdésének a)–c) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[(2) Az értékelési eljárás során az OM Alapkezelõ feladatai a következõk:]
„a) az Oktatási Minisztériummal egyeztetett javaslatot
tesz az irányító hatóságnak a független értékelõk és a bírálóbizottság szavazó tagjainak személyére,
b) az irányító hatóság jóváhagyását követõen megbízza
a független értékelõket és a bírálóbizottság tagjait a feladatok ellátásával. Amennyiben az irányító hatóság a javaslattal nem ért egyet, felhívja az OM alapkezelõt, hogy tegyen
új javaslatot,
c) felkészíti a független értékelõket és a bírálóbizottság
tagjait az értékelési eljárásban való részvételre,”
(3) Az R. 7. §-a (2) bekezdésének e)–f) pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
[(2) Az értékelési eljárás során az OM Alapkezelõ feladatai a következõk:]
„e) ellátja a bírálóbizottság elnöki és titkári teendõit,
f) a független értékelõk és a bírálóbizottság javaslata
alapján értékelési jelentést készít, és a támogatási javaslatot jóváhagyásra megküldi az irányító hatóság részére,”
4. §
Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi program keretében a program-elõkészítõ
munkacsoport kidolgozza a központi program támogatási
pénzeszközeinek felhasználásához szükséges feltételrendszert. A munkacsoport elnöke az irányító hatóság képviselõje. Az OM Alapkezelõ részt vesz a munkacsoport tevékenységében, és ellátja a munkacsoport titkári teendõit.”
5. §
(1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A minõsítõ testület végzi a programterv értékelését,
és javaslatot tesz az irányító hatóság részére a programterv
elfogadására. Az irányító hatóság a minõsítõ testület javaslata alapján elfogadja programtervet. A minõsítõ testület tagjait az Oktatási Minisztérium javaslatára az OM
Alapkezelõ kéri fel. A minõsítõ testület tevékenységét az
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irányító hatóság által elõterjesztett és a testület által jóváhagyott ügyrend szabályozza.”
(2) Az R. 10. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A programterv értékelése során az OM Alapkezelõ:]
„b) formai, tartalmi és költségvetési szempontból értékeli a hozzá benyújtott programtervet,”
(3) Az R. 10. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A programterv értékelése során az OM Alapkezelõ:]
„e) a formai, tartalmi és költségvetési szempontból ellenõrzött programtervet megküldi a minõsítõ testületnek
jóváhagyásra.”
6. §
(1) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatásban részesülõ pályázóval, valamint a
minõsítõ testület által jóváhagyott központi programok
esetében a végsõ kedvezményezettel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az OM
Alapkezelõ köt támogatási szerzõdést. A támogatási szerzõdés tartalmazza különösen a támogatás célját, összegét,
a támogatott végsõ kedvezményezett elszámolási kötelezettségeinek meghatározását (tartalmát, határidejét és az
elszámolás bizonylatait), továbbá az ellenõrzés módját és a
szerzõdésszegés következményeit.”
(2) Az R. 11. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(2) Az OM Alapkezelõ szerzõdéskötéssel kapcsolatos
szakmai feladatai a következõk:]
„a) elkészíti a szerzõdésnek az adott pályázatra vagy
központi programra irányadó tervezetét, illetve a szerzõdés esetleges módosításának a tervezetét, és azt jóváhagyásra az irányító hatóságnak megküldi,
b) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából eljárva megköti a szerzõdést.”
(3) Az R. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott jóváhagyásról az
irányító hatóság legkésõbb a támogatási döntés meghozataláig intézkedik.”
7. §
Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kézikönyvet és módosításait az irányító hatóság
vezetõjének elõterjesztése alapján az Oktatási Minisztérium véleményezése után a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter adja ki és vonja vissza.”
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„(4) Az irányító hatóság folyamatba épített ellenõrzési
kötelezettségével összefüggésben jogosult az OM Alapkezelõ közremûködõ szervezeti tevékenységét tényfeltáró
látogatás keretében vagy dokumentum alapú ellenõrzés útján ellenõrizni, mely ellenõrzés idõpontjáról legkésõbb az
azt megelõzõ 8. napon köteles az OM Alapkezelõnek értesítést küldeni. A látogatáson készült jegyzõkönyvvel kapcsolatban az OM Alapkezelõ észrevételezésre jogosult.”
9. §
Az R. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az OM Alapkezelõ köteles a feladatkörének ellátása során bekövetkezett szabálytalansággal összefüggõ
visszafizetési kötelezettségének az Oktatási Minisztérium
a Magyar Államkincstár, mint az Operatív Program követeléskezeléssel megbízott szervezete által vezetett követeléskezelési számlájára történõ befizetéssel eleget tenni.”
10. §
Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az OM Alapkezelõ a 2. § (1) bekezdésének ba)–bc)
alpontjaiban meghatározott intézkedések esetében a szakmai monitoring tevékenységgel összefüggésben
a) a monitoring szakértõk jelentései alapján negyedévente átfogó szakmai jelentést készít az érintett projektek, illetve az intézkedés szakmai elõrehaladásáról, és eljuttatja azt az irányító hatóságnak,
b) félévente az irányító hatóság éves jelentését megalapozó átfogó szakmai jelentést készít az érintett intézkedések szakmai és szerzõdéskötésssel összefüggõ adminisztratív elõrehaladásáról, az n+2 szabály teljesítésével kapcsolatos elõrejelzéseirõl az irányító hatóság részére, és eljuttatja azt az irányító hatóságnak.”
11. §
Az R. 21. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki.
„(4) Az OM Alapkezelõ a Technikai Segítségnyújtási
Keret felhasználásával kapcsolatos jelentéseit a Magyar
Államkincstárhoz nyújtja be.”
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) Az R. felvezetõ szövegében a „(2) és (4) bekezdésében” szövegrész helyébe „(3) és (5) bekezdésében” szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépése az azt megelõzõen megkötött szerzõdések tekintetében az irányító hatóság korábbi
felelõsségét nem érinti.
Budapest, 2006. május 17.

8. §

Csizmár Gábor s. k.,

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Az R. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

foglalkoztatáspolitikai
és munkaügyi miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
36/2006. (V. 18.) FVM
rendelete
a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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6. Talajjavító anyag: a talaj kedvezõtlen tulajdonságainak megváltoztatására, illetve a kedvezõ tulajdonságok
fenntartására szolgáló, iparilag elõállított termésnövelõ
anyag.
7. Talajkondicionáló készítmény: a talaj fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságaira kedvezõen ható, iparilag elõállított termésnövelõ anyag.
8. Mikrobiológiai készítmény: a talaj termékenységét
javító mikroszervezeteket (baktériumokat, gombákat, algákat) tartalmazó termésnövelõ anyag, amely mentes az
emberre fertõzõképes és a talaj természetes mikroflóráját
kedvezõtlenül befolyásoló szervezetektõl.
9. Termékcsalád: termésnövelõ anyagok, termesztõ
közegek és növénykondicionáló szerek azonos gyártó által, azonos halmazállapotban, azonos felhasználási céllal
gyártott kombinációi.

Általános rendelkezések
1. §

Engedélyezési eljárás

(1) E rendeletet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a termésnövelõ anyagok engedélyezésére, tárolására, forgalmazására és felhasználására kell alkalmazni.

3. §

(2) A rendelet engedélyezéssel és forgalmazással kapcsolatos elõírásait nem lehet alkalmazni a Tv. 3. §-ának
35. pontja szerinti „EK mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyákra.

(1) A termésnövelõ anyagok, termesztõ közegek és növénykondicionáló szerek (a továbbiakban együtt: termésnövelõ anyag) forgalomba hozatalát és felhasználását a
Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban: engedélyezõ hatóság) engedélyezi.
(2) A termésnövelõ anyagok termékcsaládként is engedélyezhetõek.

(3) Ezt a rendeletet az 1774/2002/EK rendeletnek a trágyától eltérõ szerves trágyák és talajjavító szerek tekintetében történõ végrehajtásáról és a rendelet módosításáról
szóló, 2006. február 1-jei 181/2006/EK bizottsági rendelet
által szabályozott kérdésekben nem lehet alkalmazni.

(3) A növényvédõ szert tartalmazó termésnövelõ anyagokra a növényvédõ szerek engedélyezésére vonatkozó
külön jogszabályban foglaltakat is alkalmazni kell.

2. §

4. §

E rendelet alkalmazásában:
1. Mûtrágya: a növények tápanyagellátását szolgáló,
iparilag, kémiai úton elõállított termésnövelõ anyag.
2. Engedélyköteles szerves trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, növényi vagy állati eredetû szerves anyagból iparilag
feldolgozott, meghatározott beltartalmú termésnövelõ
anyag.
3. Ásványi trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, ásványi eredetû, iparilag elõállított termésnövelõ anyag.
4. Komposzt: a növények tápanyagellátásának, illetve a
talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgáló, szerves, szervetlen és ásványi eredetû anyagokból külön jogszabály elõírásainak megfelelõ komposztálás útján
elõállított termésnövelõ anyag.
5. Gilisztahumusz: a növények tápanyagellátását javító, illetve a talaj termõképességének növelését befolyásoló, rostált gilisztaürülék.

(1) A termésnövelõ anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélye (a továbbiakban: engedély) iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerint, 6 példányban kell az
engedélyezõ hatósághoz benyújtani.
(2) A kérelmezõnek az engedély iránti kérelemmel
együtt a 2. számú mellékletben meghatározott vizsgálati
eredményeket és adatokat kell benyújtania.
(3) A 2. számú mellékletben elõírt vizsgálatokat (a biológiai vizsgálatok kivételével) az ezen vizsgálatokra akkreditált magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes tagállambeli (a továbbiakban: EGT tagállam) laboratórium végezhet. A mikroelemek és toxikus elemek vizsgálatában alkalmazott módszer adott elemre vonatkozó kimutatási határa legfeljebb a
bejelentett érték vagy a határérték 10%-a lehet.
(4) A 2. számú mellékletben elõírt biológiai vizsgálatokat (a hatékonyság és az esetleges káros hatások elbírálására) a Helyes Kísérleti Gyakorlatról szóló Európai és
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Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet
(a továbbiakban: EPPO) elõírásai és a vonatkozó vizsgálati módszertan betartásával magyarországi vagy EGT tagállami hatóság, vagy e szakterületre akkreditált szervezet
végezhet. Az EGT tagállami vizsgálatok közül azok fogadhatók el, amelyeket a magyarországi vagy a készítmény alkalmazása szempontjából magyarországihoz hasonlónak tekinthetõ agroökológiai (éghajlati, mezõgazdasági, környezeti és talaj) és növényegészségügyi viszonyok mellett végeztek.

nyezet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.

(5) A külön jogszabály szerint veszélyes hulladéknak
minõsülõ összetevõt tartalmazó termésnövelõ anyagok
esetén az engedélyezõ hatóság a hulladék minõségétõl
függõ további vizsgálatokat is elõírhat.

(3) Az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban elõállított, illetve forgalomba hozott, vagy
az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban elõállított termésnövelõ anyagok tekintetében a védelem egyenértékûségét az engedélyezõ hatóság a 2004. évi
XIV. törvényben foglaltaknak megfelelõen vizsgálja.

(6) Termékcsalád engedélyezése esetén a 2. számú mellékletben elõírt fizikai, kémiai és mikrobiológiai minõsítõ
vizsgálatokat, valamint a toxikus elemek és a csírázásgátló
hatás vizsgálatát valamennyi termék esetében el kell végeztetni. A 2. számú mellékletben felsorolt további vizsgálatokat a termékek típusától függõen, közegészségügyi és
környezeti kockázatot jelentõ összetevõket a legnagyobb
arányban tartalmazó termék(ek)nél kell elvégeztetni.
(7) Azokból a változó összetételû mûtrágya termékcsaládokból, amelyek csak makro- vagy mezoelemeket tartalmaznak, legalább három, amelyek mikroelemeket is tartalmaznak, legalább öt, az engedélyezõ hatóság által kijelölt
jellemzõ összetételû termék – 2. számú melléklet szerinti –
fizikai, kémiai és toxikus elem vizsgálatát kell elvégeztetni.
(8) Az engedélyezõ hatóság által már engedélyezett termésnövelõ anyagokból keveréssel elõállított termesztõközegek és mûtrágyák esetében elegendõ egy termék
– 2. számú melléklet szerinti – vizsgálata.
(9) Az engedélyezési eljárás során az engedélyezõ hatóság kiegészítõ adatszolgáltatást és további vizsgálatok elvégzését rendelheti el.
(10) Az engedélyezési eljárásért külön jogszabályban
meghatározott eljárási díjat kell fizetni.

Az áruk kölcsönös elismerésének különös szabályai
5. §
(1) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû
elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termésnövelõ
anyagoknak, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak
forgalomba, vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elõ, az ott irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az irányadó elõírások az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme, a fogyasztók védelme, valamint a kör-

(2) A védelem egyenértékûségének megállapíthatósága
érdekében kérelmet kell benyújtani az engedélyezõ hatósághoz. A kérelemhez mellékelni kell az Európai Közösséget létrehozó szerzõdésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2004. évi XIV. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XIV. törvény) 3. §-a szerinti egyenértékûség megállapíthatóságához szükséges dokumentumokat.

(4) A termék az egyenértékûséget megállapító határozat
alapján, annak jogerõre emelkedésétõl számított 10 éven
keresztül hozható forgalomba.
(5) A biológiai vizsgálatok megfelelõségét a növényvédõ szerek engedélyezésére vonatkozó külön jogszabály,
valamint az EPPO útmutatók figyelembevételével kell elbírálni.
(6) Amennyiben a benyújtott dokumentáció alapján a
védelem egyenértékûség nem állapítható meg, az engedélyezõ hatóság elõírhatja a 2. számú melléklet szerinti
hiányzó vizsgálatok elvégeztetését és bekérheti a hiányzó
adatokat. Nem szükséges a hiányzó vizsgálatok elvégzése,
ha a kérelemhez csatolt vagy az eljárás során benyújtott
dokumentáció alapján megállapítható, hogy a forgalmazni
kívánt termék megfelel a 3. számú melléklet elõírásainak.
Ebben az esetben az engedélyezõ hatóság a 7. § szerinti
forgalombahozatali és felhasználási engedélyt adja ki.
(7) A védelem egyenértékûségének vizsgálatáért külön
jogszabályban meghatározott eljárási díjat kell fizetni.

6. §
(1) Az engedélyezõ hatóság az engedélyezési eljárás során – beleértve a védelem egyenértékûségét megállapító
eljárást is – beszerzi az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF), a Fodor József Országos Közegészségügyi
Központ (a továbbiakban: OKK) és az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) szakhatósági állásfoglalását.
(2) A szakhatósági állásfoglalást a következõk szerint
kell elkészíteni:
a) az OKTVF szakhatósági állásfoglalása kiterjed a termésnövelõ anyag felhasználásának, tárolásának, csomagolásának környezet- és természetvédelmi (a továbbiakban együtt: környezetvédelem) szempontból biztonságos
megvalósítására, továbbá a hulladékká vált, illetve lejárt
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szavatosságú készítmény, a maradékanyag, valamint a termésnövelõ anyaggal szennyezett csomagolóeszköz kezelésére vonatkozó környezetvédelmi feltételekre, termékcsaládok esetében a legnagyobb környezeti kockázatot jelentõ összetevõ megnevezésére,
b) az OKK szakhatósági állásfoglalása tartalmazza a
készítmény tárolásának, felhasználásának környezet-egészségügyi feltételrendszerét, valamint a kémiai biztonságról szóló törvényben foglaltak szerint a készítmény
veszélyességi besorolását, a veszélyjeleket, a kockázatra,
valamint a biztonságra utaló mondatokat, a készítmény
környezet-egészségügyi megítélését, az elõkészítéshez és
a felhasználáshoz elõírt védõeszközöket és az elsõsegély-nyújtási eljárást, termékcsaládok esetében a legnagyobb közegészségügyi kockázatot jelentõ összetevõ
megnevezését,
c) az OÉTI szakhatósági állásfoglalása tartalmazza a
készítmény tárolásának, felhasználásának élelmezés-egészségügyi megítélését.

g) a munka-egészségügyi elõírásokat, a veszélyességi
besorolást, a veszélyjeleket, a kockázatra (R) és biztonságra (S) utaló mondatokat, a környezet-egészségügyi elõírásokat, az alkalmazás során elõírt védõeszközöket, az elsõsegély-nyújtási eljárást,
h) a környezetvédelmi elõírásokat,
i) a termésnövelõ anyag tûzveszélyességi osztályba sorolását,
j) a tárolás, a csomagolás, az eltarthatóság jelölését,
k) az engedély érvényességi idejét (év, hónap, nap),
l) a csomagolóeszközön, illetve a kísérõokmányon a
4. számú melléklet szerint kötelezõen feltüntetendõ adatokat,
m) a termésnövelõ anyag – kérelmezõ által megadott –
vámtarifaszámát hat számjegyig,
n) a lejárt szavatossági idejû termésnövelõ anyag kezelésére vonatkozó elõírásokat,
o) az engedélyezõ hatóság által elõírt egyéb elõírásokat.

Az engedély formája és tartalma

(6) Az engedélyes engedélyokiratának megsemmisülése esetén az engedélyezõ hatóságtól kérheti az engedély
másodlatának – külön jogszabályban megállapított díj ellenében történõ – kiadását.

7. §
(1) Az engedély akkor adható meg, ha a termésnövelõ
anyag megfelel
a) a kérelemben megjelölt felhasználási célnak,
b) a Tv. 37. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak,
c) a 3. számú mellékletben terméktípusonként meghatározott minõségi elõírásoknak.

A termésnövelõ anyag forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó engedély ismételt megadására a
4., 6. és 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) Termésnövelõ anyagként nem engedélyezhetõ a mezõgazdasági mûvelés alól kivont terület talaja, illetve az
ezt tartalmazó termésnövelõ anyag.

Az engedély módosítása, szüneteltetése

Az engedély ismételt megadása
8. §

(3) Az engedélyrõl az engedélyezõ hatóság engedélyokiratot állít ki.

9. §

(4) Az engedélyokirat eredeti példányát az engedélyesnek, egy-egy másolati példányát a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, az engedélyezésben részt
vevõ szakhatóságoknak, a megyei (fõvárosi) növény- és
talajvédelmi szolgálatoknak (a továbbiakban: Szolgálat)
kell megküldeni. Az engedélyezõ hatóság az engedélyezett import mûtrágyák adatait elektronikus úton a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának továbbítja.

(1) Az engedély módosítását az engedélyes kérheti. A
módosítási kérelemhez csatolni kell azokat az adatokat és
vizsgálati eredményeket, amelyek megalapozzák az engedély módosítását. A kérelmet az engedélyezõ hatóság a
6. § (1) bekezdésében szereplõ szakhatóságok bevonásával bírálja el.

(5) Az engedélynek a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) a termésnövelõ anyag kereskedelmi nevét,
b) a termésnövelõ anyag típusát,
c) a gyártó nevét, címét és statisztikai számjelét,
d) az engedélyes nevét, címét és statisztikai számjelét,
e) a készítmény teljes összetételét, a 3. számú mellékletben elõírt minõségi és mennyiségi jellemzõket,
f) a felhasználási elõírást,

(2) A módosítást az engedélyezõ hatóság a szakhatósági
állásfoglalások beszerzése nélkül kiadja,
a) ha a módosítás iránti kérelem a 7. § (5) bekezdésének a), c) és d) pontjára vonatkozik,
b) termékcsalád bõvítése esetén, ha az új összetételû
termék legnagyobb közegészségügyi és környezeti kockázatot jelentõ összetevõjének koncentrációja kisebb a termékcsaládban engedélyezett legmagasabb értéknél, és
nem tartalmaz új alapanyagot.
(3) Az engedélyezõ hatóság és az engedélyezési eljárásban közremûködõ szakhatóságok hivatalból kezdemé-
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nyezhetik az engedély módosítását a tudományos eredmények vagy az igazolt gyakorlati tapasztalatok alapján.
Amennyiben a módosítás az engedélyes számára a korábbiakhoz képest hátrányosabb követelményeket támaszt, a
módosítást úgy kell meghatározni, hogy az új követelmények alkalmazására kellõ felkészülési idõ álljon rendelkezésére. Ezen eljárás díjmentes.
(4) Az engedélyt az engedélyes kérelmére vagy hivatalból lehet szüneteltetni. Az engedélyezõ hatóság hivatalból
elrendelheti az engedély szüneteltetését
a) az engedélyesnek a termésnövelõ anyag forgalomba
hozatalához való jogosultságával kapcsolatos per esetén,
annak jogerõs befejezéséig, illetve megszûnéséig,
b) a termékállandóság vizsgálatakor és a forgalmazás
ellenõrzésekor megállapított hiányosságok, minõségi kifogások esetén azok megszüntetéséig.
(5) Az engedély módosítása, illetve szüneteltetése az
engedély érvényességi idejét nem hosszabbítja meg.

A termésnövelõ anyagok tárolása
10. §
(1) A tárolás során meg kell akadályozni a termésnövelõ
anyag hatóanyag-tartalmának csökkenését, fizikai és kémiai tulajdonságainak romlását, és meg kell tartani a környezet és vízvédelmi elõírásokat.
(2) Termésnövelõ anyag raktározására szolgáló tároló
kizárólag olyan helyen létesíthetõ, ahol a legmagasabb talajvízszint és a tároló aljzat szintje közötti különbség legalább 1,5 méter, és a csapadékvíz elvezetése biztosított oly
módon, hogy a tárolt készítménnyel ne érintkezzen. Nem
létesíthetõ tároló különösen külön jogszabály szerinti hullámtéren, fakadó vizes területen, vízbázisok védõterületén, árvízi tároló területén, parti védõsáv területén, vízjárta
területen, ivóvízkivételtõl számított 50 méteren belül, bányatavak 300 méteres parti sávjában.
(3) Szilárd mûtrágya kizárólag olyan fedett, szilárd aljzatburkolatú helyen tárolható, ami védett az ár- és belvíz
veszélyeztetettségétõl, ahol biztosított, hogy a tárolt anyag
nem okoz sem közvetlen, sem közvetett bevezetést a felszín alatti vízbe, valamint a kiszóródott anyagok összegyûjtése megoldható.
(4) Különbözõ hatóanyag-tartalmú ömlesztett mûtrágyákat egy tároló térben elkülönítetten kell elhelyezni, beazonosítható módon, jelzõtáblán, nem vízoldható feliraton
feltüntetve az adott helyen tárolt ömlesztett mûtrágya nevét, az engedélyokiratban szereplõ hatóanyag megnevezését és tartalmát, gyártóját és az elhelyezés dátumát.
(5) Folyékony mûtrágya kizárólag olyan csurgás- és
csepegésmentes, zárt tartályban tárolható, amelyben a tartály anyaga és a mûtrágya között nincs kémiai kölcsönhatás. A tartálynak a túltöltés megakadályozását biztosító
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mûszaki felszereltséggel kell rendelkeznie. Hõtágulás lehetõsége miatt a tartályok teletöltése tilos. A tartályon nem
vízoldható feliraton fel kell tüntetni a tartályban tárolt folyékony mûtrágya nevét, engedélyokiratban szereplõ hatóanyag megnevezését, tartalmát, összetételét, gyártóját és a
betöltés dátumát.
(6) A felszín alatti vizek védelmérõl szóló jogszabályban meghatározott kockázatos anyagot tartalmazó termésnövelõ anyag tárolása során be kell tartani a jogszabályban
elõírt környezetvédelmi követelményeket.
(7) A termésnövelõ anyagok tárolására szolgáló létesítmények kialakítására és engedélyezésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A termésnövelõ anyagok csomagolása és forgalmazása
11. §
(1) A termésnövelõ anyag csomagolóeszközének meg
kell akadályozni a tartalom kiszóródását, kiszivárgását, illetve kiömlését. A csomagolóeszköznek és a záróelemeknek sérülés nélkül meg kell felelnie a megfelelõ anyagmozgatás és bármilyen más, a felhasználás során történõ
rendeltetésszerû igénybevétel követelményeinek.
(2) A termésnövelõ anyag csomagolóeszköze külsõ
megjelenésének olyannak kell lennie, hogy más anyaggal
(gyógyszer, élelmiszer, háztartási vegyi anyag) a termésnövelõ anyagot ne lehessen összetéveszteni.
(3) A csomagolóeszköz megsérülése miatti átcsomagolás során az eredeti csomagolásra vonatkozó elõírásokat
kell alkalmazni. Az átcsomagolt, valamint a kis egységbe
kiszerelt termésnövelõ anyag felhasználhatósági ideje az
átcsomagolás, illetve a kiszerelés következtében nem térhet el a termék eredeti felhasználhatósági idejétõl.
(4) Az engedélyezett termésnövelõ anyag csomagolóeszközén, valamint a 100 kg nettó tömeget meghaladó áru
és az ömlesztett áru kísérõokmányán a 4. számú mellékletben felsorolt adatokat magyar nyelven kell feltüntetni. A
kötelezõen feltüntetendõ valamennyi adatot egyértelmûen
el kell különíteni a csomagolóeszközön, a címkén és a kísérõ okmányon feltüntetett minden egyéb információtól.

12. §
(1) A termésnövelõ anyagot az engedélyben megjelölt
kereskedelmi névvel kell forgalomba hozni. Az engedélyben foglalt kereskedelmi nevet védjegy vagy fantázianév
nem helyettesítheti.
(2) A magas – 28 tömeg %-nál nagyobb – nitrogéntartalmú ammónium-nitrát mûtrágya kizárólag csomagoltan
hozható kiskereskedelmi forgalomba.
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A termésnövelõ anyaggal folytatott tevékenység
ellenõrzése
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járást folytat le, ha a termék eltér az engedélyben megadott
jellemzõktõl.

13. §
(1) Az illetékes Szolgálat a termésnövelõ anyaggal folytatott tevékenységek során vizsgálja különösen
a) a forgalmazott készítmény engedélyének meglétét,
b) a 4. számú mellékletben elõírtak feltüntetését a címkén, illetve a kísérõokmányokon,
c) a helyszínen megállapítható minõségi kifogásokat
(küllem, csomagolástechnika, a csomagolóeszköz
szennyezettsége, tárolási körülmények),
d) a gyártási és eltarthatósági idõt.
(2) Az ellenõrzés során a Szolgálat a készítmény adott
tételére forgalomba hozatali, felhasználási korlátozást, illetve tilalmat rendelhet el, ha a termésnövelõ anyag
a) nem rendelkezik engedéllyel,
b) jelölése hiányos vagy a vonatkozó elõírásoknak nem
felel meg,
c) küllemi, csomagolástechnikai, tárolási szempontból
minõségi kifogás alá esik,
d) lejárt szavatossági idejû.
(3) A termékállandóság vizsgálatához a Szolgálat a
gyártónál, a kiszerelõnél, a kereskedõnél és a felhasználónál térítésmentesen mintát vehet. A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni.
(4) A Szolgálat végzi a minták vizsgálatát, amely az engedélyben elõírt értékekre terjed ki. Az engedélyezõ hatóság egyéb adatok ellenõrzõ vizsgálatát is elrendelheti.
(5) A Szolgálat a vizsgált tételt zárolja, ha a toxikus
elem és a szerves szennyezõanyag-tartalom akár egy paraméter vonatkozásában is meghaladja a 3. számú mellékletben meghatározott határértéket. A zárolt tétel tulajdonosa,
illetve forgalmazója – a zárlati határozatban elõírt határidõre – köteles visszaszállítani a tételt a forgalmazói láncban elõtte álló forgalmazóhoz, illetve a gyártóhoz, aki köteles azt átvenni.
(6) Az engedélyben elõírt hatóanyag-tartalom csökkenése esetén a Szolgálat a forgalomba hozott termésnövelõ
anyag használati érték csökkenésének jelölésére kötelezi a
forgalmazót.

14. §
(1) Az ellenõrzés és a vizsgálat kérelemre is lefolytatható, amelyért a külön jogszabályban meghatározott vizsgálati díjat kell fizetni.
(2) A vizsgálati eredmény kizárólag az átadott mintára
és nem az egész tételre vonatkozik, ha a mintát nem az ellenõrzésre kijelölt személy vette. Kereskedelmi forgalomban lévõ termék esetében a Szolgálat hivatalból további el-

15. §
(1) Lejárt szavatosságú készítmény a minõség ellenõrzése nélkül nem hozható forgalomba és nem használható
fel. A vizsgálatot a forgalmazónak, illetve a felhasználónak kell elvégeztetnie. Amennyiben a minõség-ellenõrzési
vizsgálatok eredményei alapján a készítmény eredeti rendeltetésének megfelelõen nem használható fel, a készítményt hulladéknak kell tekinteni.
(2) Az azonosíthatatlanná vált termék kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit
kell alkalmazni.

A termésnövelõ anyagok felhasználása
16. §
(1) Termésnövelõ anyag kizárólag az engedélyben foglalt feltételek szerint használható fel.
(2) Termésnövelõ anyag ivóvízbázis védõterületén való
felhasználásakor a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérõl szóló külön jogszabályban elõírt korlátozásokat is
figyelembe kell venni.
(3) A termésnövelõ anyagok légi úton történõ kijuttatására a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl szóló
44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet
elõírásait kell alkalmazni.
(4) Nitrogéntartalmú termésnövelõ anyag felhasználása
során be kell tartani a külön jogszabályban elõírt követelményeket.
(5) A termésnövelõ anyagokat csak olyan módon és
mennyiségben lehet felhasználni, hogy a talajok külön
jogszabály szerinti kockázatos anyagtartalma ne haladja
meg tartós használat esetén sem a felszín alatti víz és a
földtani közeg minõségi védelméhez szükséges határértékekrõl szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM
együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi
határértéket, valamint a felszín alatti vizek állapota a termésnövelõ anyagok felhasználása következtében ne romoljon.
(6) Zárt termesztõ berendezésekbõl a termesztési ciklus(ok) befejezése után kikerülõ termésnövelõ anyagok
(gombakomposzt, termesztõközeg) mezõgazdasági területen történõ elhelyezése kizárólag vizsgálatokra alapozott
talajvédelmi hatósági engedéllyel lehet.
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Kísérleti felhasználás
17. §

(1) Termésnövelõ anyag kísérleti felhasználása iránti
kérelmet az 5. számú melléklet szerint az engedélyezõ hatósághoz kell benyújtani.
(2) Engedélyezési célból termésnövelõ anyaggal kísérletet kizárólag szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személy végezhet.
(3) A kísérleti terület méretét a kérelem elbírálása során
az engedélyezõ hatóság határozza meg.
(4) A kísérletet a Szolgálat ellenõrzi.

Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetéstõl számított 15. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 50/2003.
(V. 9.) FVM rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépése elõtt benyújtott engedélykérelmek vonatkozásában a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet elõírásait kell alkalmazni.
(4) A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
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1. A termésnövelõ anyag kereskedelmi neve.
2. A termésnövelõ anyag típusa, az 1. számú melléklet
függeléke szerint.
3. A gyártó neve, címe és statisztikai számjele.
4. A kérelmezõ neve, címe és statisztikai számjele.
5. A készítmény teljes összetétele, hatóanyagok, alapanyagok, szennyezõ anyagok megnevezése és koncentrációja.
6. A gyártó által szavatolt minõségi jellemzõk.
7. A gyártó által megadott felhasználási lehetõségek és
alkalmazási dózisok.
8. Tûzveszélyességi osztályba sorolás.
9. A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek.
10. A gyártó által forgalmazni kívánt kiszerelési egység, a csomagolóeszköz anyaga, címketerv.
11. A termésnövelõ anyag – kérelmezõ által megadott –
vámtarifaszáma hat számjegyig.
12. Ha a termésnövelõ anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID) szabályzatok hatálya alá esik, a
termék UN száma és ADR/RID osztálya.
13. Bányászott termékek esetén a bányanyitási engedély.
14. A termésnövelõ anyag gyártástechnológiájának leírása.
15. A kérelemhez mellékelt dokumentumok:
15.1. A készítmény vizsgálati eredményei.
15.2. A készítmény biztonsági adatlapja, a kémiai biztonságról szóló törvény elõírásai szerint.
15.3. Az engedélyezési eljárási díj befizetésének igazolása.
15.4. A veszélyes hulladéknak minõsülõ összetevõt tartalmazó termésnövelõ anyagnál a veszélytelenség megállapításáról szóló határozat.
15.5. A külön jogszabály szerint kockázatos anyagot
tartalmazó termésnövelõ anyagok esetén annak bemutatása, hogyan viselkednek a kockázatos anyagok a talajban,
milyen hatással vannak a felszín alatti vizekre.

Budapest, 2006. május 16.

1. számú melléklet függeléke

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

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

A termésnövelõ anyagok típusai
1. MÛTRÁGYÁK

Forgalombahozatali és felhasználási engedély iránti
kérelem

A. EGYSZERÛ MÛTRÁGYÁK
A/1. Nitrogén mûtrágyák
A/2. Foszfor mûtrágyák
A/3. Kálium mûtrágyák

A 2000. évi XXXV. törvény 38. §-a, valamint a
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 4. §-a alapján kérelmet
nyújtok be a ....................... kereskedelmi nevû termék
forgalombahozatali és felhasználási engedélyének megadásához.

B. ÖSSZETETT MÛTRÁGYÁK
B/1. Szilárd komplex mûtrágyák
B/2. Szilárd kevert mûtrágyák
B/3. Szuszpenziós mûtrágyák
B/4. Oldat mûtrágyák
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C. MEZOELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK
– Kalcium
– Magnézium
– Kén
– Nátrium
D. MIKROELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK
D/1. Egyetlen mikroelemet tartalmazó mûtrágyák
– Bór
– Kobalt
– Réz
– Vas
– Mangán
– Molibdén
– Cink
D/2. Összetett mikroelem-tartalmú mûtrágyák
2. SZERVES TRÁGYÁK
3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK
4. KOMPOSZTOK
5. GILISZTAHUMUSZOK
6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK
6.1. Lúgos hatású talajjavító anyagok
– Puhamészkõ õrlemény
– Keménymészkõ õrlemény
– Lápi mész
– Tavi mész
– Meszes lápföld
– Cukorgyári mésziszap
– Alginit
– Dolomit
– Önporló dolomit
6.2. Savas hatású talajjavító anyagok
– Gipszanhidrid (õrölt)
– Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)
– Lignitpor
6.3. Szerves talajjavító anyagok
– Tõzeg
– Lápföld
– Lignitpor
– Alginit
7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
9. TERMESZTÕKÖZEGEK
10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
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11. EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK
Az egyes terméktípusok egymással kombinálhatók, jelölésük ebben az esetben a következõ:
a) a készítmény megnevezésében elõre kerül a legnagyobb arányban szereplõ alkotórész (alaptípus),
b) utána a részarány csökkenõ sorrendjében a további
típusok, a „hozzáadásával” kitétel feltüntetésével (például
mûtrágya szerves és ásványi trágya hozzáadásával).

2. számú melléklet
a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
Az engedély iránti kérelemmel együtt benyújtandó
vizsgálati eredmények és adatok
1. MÛTRÁGYÁK
1.1. Fizikai, kémiai vizsgálat, adatok
1.1.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (szilárd mûtrágyáknál 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony mûtrágyáknál eredeti oldatban),
– sûrûség/térfogattömeg,
– nedvesség-tartalom/szárazanyag-tartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O,
CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– nitrogéntartalmú mûtrágyák esetén a nitrát, ammónium és amid nitrogén formák,
– káliumtartalmú mûtrágyák esetén klorid, illetve szulfáttartalom,
– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok.
1.1.2. Fizikai, kémiai jellemzõkre vonatkozó adatok:
– tapadási hajlam (szilárd mûtrágyák),
– higroszkóposság (szilárd mûtrágyák),
– dinamikai viszkozitás (oldat mûtrágyák, szuszpenziós mûtrágyák),
– kristályosodási pont (oldat mûtrágyák),
– szuszpenzió stabilitás (szuszpenziós mûtrágyák),
– relatív kifolyási sebesség (szuszpenziós mûtrágyák),
– hidegtûrés (szuszpenziós mûtrágyák),
– korrozív hatás,
– kelátképzõ anyag.
1.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg vagy liter mintából:*
– P, K, NPK mûtrágyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb,
– mikroelem – és mikroelemet is tartalmazó mûtrágyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Co.

* Amennyiben a mûtrágya elõállításához hulladékot (is) használtak fel,
a hulladék minõségétõl függõen további toxikus elemek vizsgálata is elrendelhetõ.
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1.3. Biztonságtechnikai okból elvégzendõ vizsgálatok
3 × 1 kg mintából a mûtrágyákról szóló, 2003. október 13-i
2003/2003/EK, európai parlamenti és tanácsi rendelet
III. mellékletében található módszer szerint.
Ammónium-nitrát, illetve 80%-nál
nium-nitrátot tartalmazó mûtrágyáknál:
– porozitás (olaj visszatartás),
– éghetõanyag-tartalom,
– pH,
– szemcseméret eloszlás,
– klorid tartalom,
– nehézfém (Cu) tartalom vizsgálata,
– robbanóképesség vizsgálata.

több

ammó-

1.4. Szerves szennyezõk vizsgálata
Amennyiben a mûtrágya elõállításához hulladékot (is)
használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen az alábbi
összetevõk vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhetõ:
– összes PAH tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén tartalom,
– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
1.5. Biológiai hatás vizsgálata
1.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél
2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes
vizsgálat végzése.
1.5.2. Táprudak esetében külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként legalább 2–4 eltérõ növényben fitotoxikus hatás vizsgálata.
1.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
1.7. Amennyiben a mûtrágya elõállításához hulladékot
(is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és
egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.
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2.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg mintából:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*
2.3. Szerves szennyezõk vizsgálata
Amennyiben a szerves trágya elõállításához hulladékot
(is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen az
alábbi összetevõk vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhetõ:
– összes PAH tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén tartalom,
– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
2.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevõktõl való mentesség
vizsgálata 4 × 3 kg mintából.
2.5. Biológiai hatás vizsgálata
2.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél
2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes
vizsgálat végzése.
2.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelõnek
bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott
kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztõ berendezésben végzett biológiai vizsgálata.
2.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
2.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
– Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.
2.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából.
2.7. Amennyiben a szerves trágya elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen
további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.

2. SZERVES TRÁGYÁK
2.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),
– térfogattömeg,
– szárazanyag-tartalom,
– szervesanyag-tartalom,
– vízben oldható összes sótartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca,
Mg stb.).

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK
3.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (szilárd terméknél 10%-os vizes szuszpenzióban,
folyékony terméknél eredeti oldatban),
– sûrûség/térfogattömeg,
– nedvességtartalom,
* A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.
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– szervesanyag-tartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O,
CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság stb.).

4.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelõnek
bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott
kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztõ berendezésben végzett biológiai vizsgálata.
4.5.3. Gomba komposztoknál és gomba takaróföldeknél
1-2 gomba tesztnövénnyel végzett vizsgálat.

3.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

4.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
4.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
– Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.
4.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából.
(Csak az importból származó tõzeg esetében.)

3.3. Biológiai hatás vizsgálata: 2 szántóföldi, illetve
2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy
szabadföldi és egy tenyészedényes vizsgálat végzése.
3.4. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
4. KOMPOSZTOK
4.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),
– térfogattömeg,
– szárazanyag-tartalom,
– szervesanyag-tartalom,
– vízben oldható összes sótartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca,
Mg stb.).
4.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg mintából:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.
4.3. Szerves szennyezõk vizsgálata
A komposzt elõállításához felhasznált hulladék minõségétõl függõen az alábbi összetevõk vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhetõ:
– összes PAH tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén tartalom,
– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
4.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevõktõl való mentesség
vizsgálata 4 × 3 kg mintából.
4.5. Biológiai hatás vizsgálata
4.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél
külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként
2–4 szabadföldön vagy zárt termesztõ berendezésben végzett vizsgálat.
* A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

4.7. A komposzt elõállításhoz felhasznált hulladék minõségétõl függõen további ökotoxikológiai (Daphniateszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.
5. GILISZTAHUMUSZOK
5.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),
– térfogattömeg,
– szárazanyag-tartalom,
– szervesanyag-tartalom,
– vízben oldható összes sótartalom,
– szemcseméret-eloszlás,
– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca,
Mg stb.).
5.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg mintából:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*
5.3. Szerves szennyezõk vizsgálata
Amennyiben a gilisztahumusz elõállításához hulladékot
(is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen az
alábbi összetevõk vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhetõ:
– összes PAH-tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén tartalom,
– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F WHO TEQ-ekben kifejezve.

* A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.
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5.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevõktõl való mentesség
vizsgálata 4 × 3 kg mintából.
5.5. Biológiai hatás vizsgálata
5.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél
külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként
2–4 szabadföldön vagy zárt termesztõ berendezésben végzett vizsgálat.
5.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelõnek
bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott
kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztõ berendezésben végzett biológiai vizsgálata.
5.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
5.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
– Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.
5.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából.
5.7. Amennyiben a gilisztahumusz elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen
további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.
6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK
6.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot.
6.1.1. Lúgos hatású talajjavító anyagok
6.1.1.1. Puhamészkõ õrlemény
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,
– MgCO3-tartalom,
– nedvességtartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– 0,8 mm-es szitán átesõ rész,
– 2,0 mm-es szitán átesõ rész,
– 5,0 mm-es szitán átesõ rész.
6.1.1.2. Keménymészkõ õrlemény
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,
– nedvességtartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– 0,25 mm-es szitán átesõ rész,
– 1,0 mm-es szitán átesõ rész.
6.1.1.3. Lápi mész, tavi mész, meszes lápföld, cukorgyári mésziszap, alginit
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,
– nedvességtartalom.
6.1.1.4. Dolomit
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,
– Ca-tartalom,
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– Mg-tartalom,
– nedvességtartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– 0,1 mm-es szitán átesõ rész,
– 0,25 mm-es szitán átesõ rész,
– 0,8 mm-es szitán átesõ rész.
6.1.1.5. Önporló dolomit
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,
– Ca-tartalom,
– Mg-tartalom,
– nedvességtartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– 0,1 mm-es szitán átesõ rész,
– 0,25 mm-es szitán átesõ rész,
– 1,0 mm-es szitán átesõ rész,
– 2,0 mm-es szitán átesõ rész.
6.1.2. Savas hatású talajjavító anyagok
6.1.2.1. Gipszanhidrid (õrölt)
– CaSO4-tartalom CaSO4 × H2O-ban kifejezve,
– szemcseméret eloszlás,
– 0,8 mm-es szitán átesõ rész,
– 1,0 mm-es szitán átesõ rész.
6.1.2.2. Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)
– CaSO4-tartalom CaSO4 × H2O-ban kifejezve,
– szemcseméret eloszlás,
– 1,0 mm-es szitán átesõ rész,
– 2,5 mm-es szitán átesõ rész.
6.1.2.3. Lignitpor
– S-tartalom,
– nedvességtartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– 1,0 mm-es szitán átesõ rész.
6.1.3. Szerves talajjavító anyagok
6.1.3.1. Tõzeg
– nedvességtartalom,
– szervesanyag-tartalom.
6.1.3.2. Lápföld
– nedvességtartalom,
– szervesanyag-tartalom.
6.1.3.3. Lignitpor
– szervesanyag-tartalom.
6.1.3.4. Alginit
– nedvességtartalom,
– szervesanyag-tartalom.
6.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg mintából:
– mészkõ, dolomit
– szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagok (tõzeg,
lápföld, lignit, lápi mész, meszes lápföld, alginit): As, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.
6.3. Szerves szennyezõk vizsgálata
Amennyiben a talajjavító anyag elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen az
alábbi összetevõk vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhetõ:
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– összes PAH tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén tartalom,
– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
6.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevõktõl való mentesség
vizsgálata 4 × 3 kg mintából: szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagoknál.
6.5. Hatékonyságot igazoló vizsgálatok: 6.1. pontban
nem szereplõ, talajjavító hatású készítményeknél, talajtípusonként legalább 2–4 szabadföldön vagy tenyészedényben végzett vizsgálat szükséges.
6.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
6.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat szerves eredetû talajjavító anyagoknál 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
– Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.
6.6.2. Sugár-biológiai vizsgálat: 3 × 0,5 kg mintából.
(Csak az importból származó tõzeg esetében.)
6.7. Amennyiben a talajjavító anyag elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.
7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
7.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (szilárd talajkondicionáló készítményeknél
10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony talajkondicionáló készítményeknél eredeti oldatban),
– sûrûség/térfogattömeg,
– nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O,
CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság, vízfelvevõ képesség stb.).
7.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*

* A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.
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7.3. Szerves szennyezõk vizsgálata
Amennyiben a talajkondicionáló készítmény elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen az alábbi összetevõk vizsgálata is szükséges,
illetve elrendelhetõ:
– összes PAH tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén tartalom,
– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
7.4. Hatékonyságot igazoló vizsgálatok: talajtípusonként legalább 2–4 szabadföldön vagy tenyészedényben
végzett vizsgálat szükséges.
7.5. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
7.6. Amennyiben a talajkondicionáló készítmény elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt,
halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.
8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
8.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (szilárd készítményben 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony készítményben eredeti oldatban),
– térfogattömeg/sûrûség,
– nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,
– szervesanyag-tartalom.
8.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*
8.3. Mikrobiológiai minõsítés 3 × 1 kg vagy liter mintából.
8.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás vizsgálata
4 × 1 kg vagy liter mintából.
8.5. Biológiai hatás vizsgálata
8.5.1. Szimbionta mikroorganizmusok: magcsávázásos
felhordás esetén 1 üvegházi vizsgálat (Roux-csöves vizsgálat).
8.5.2. Cellulózbontó mikroorganizmusok.
8.5.2.1. Komposztálási célra: 1 üvegházi vizsgálat kétféle talajon (cellulózbontási teszt).
8.5.2.2. Tarlókezelési célra: 2 szabadföldi vizsgálat eltérõ fizikai féleségû talajokon, növény nélkül (laboratóriumi respiráció mérés).
* A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.
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8.5.3. Elsõdlegesen talajon keresztül ható, termésnövelõ hatású mikroorganizmusok: 1-2 tenyészedényes bioteszt 2 eltérõ fizikai féleségû talajon, valamint 4–8 szabadföldi (indokolt esetben üvegházi) biológiai hatékonyság
vizsgálat többféle fizikai talajféleségen.
8.5.4. Növényre ható mikroorganizmusok: kultúránként
(szakmailag indokolt esetben külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként) 2–4 szabadföldi vagy
üvegházi vizsgálat.
8.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
8.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
– Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.
8.7. Géntechnológiával módosított szervezettõl mentességrõl igazolás szükséges.
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9.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevõktõl való mentesség
vizsgálata 4 × 3 kg mintából.
9.5. Biológiai hatás vizsgálata: a csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelõnek bizonyult termékeknél kultúránként legalább 2–4 biológiai vizsgálat.
9.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.
9.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
– Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.
9.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat: 3 × 0,5 kg mintából.
(Csak az import tõzeget tartalmazó termesztõközegek esetében.)

8.8. A készítményt a Szent István Egyetem Kertészeti
Kar törzsgyûjteményében kell elhelyezni.

9.7. Amennyiben a termesztõközeg elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.

8.9. A mikroorganizmusokat legalább faj szerint kell
megnevezni.

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

9. TERMESZTÕKÖZEGEK
9.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),
– térfogattömeg,
– szárazanyag-tartalom,
– szervesanyag-tartalom,
– vízben oldható összes sótartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– N, P2O5, K2O.
9.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg mintából:
– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*
9.3. Szerves szennyezõk vizsgálata
Amennyiben a termesztõközeg elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen az
alábbi összetevõk vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhetõ:
– összes PAH tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén tartalom,
– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
* A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

10.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– küllem: szín, szag, halmazállapot,
– pH (szilárd növénykondicionáló készítményeknél
10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony növénykondicionáló készítményeknél eredeti oldatban),
– sûrûség/térfogattömeg,
– nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,
– szemcseméret eloszlás,
– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O,
CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),
– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság stb.).
10.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg vagy liter mintából:
– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.*
10.3. Szerves szennyezõk vizsgálata
Amennyiben a növénykondicionáló készítmény elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minõségétõl függõen az alábbi összetevõk vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhetõ:
– összes PAH tartalom (19 vegyület),
– benz(a)pirén-tartalom,

* A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.
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– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
– összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 összege),
– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

10.5.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg
mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
– Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

10.4. Biológiai hatékonyságot igazoló vizsgálatok: külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként
3–6 szabadföldi vagy zárt termesztõ berendezésben végzett vizsgálat szükséges.

10.6. Amennyiben a növénykondicionáló készítmény
elõállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék
minõségétõl függõen további ökotoxikológiai (Daphniateszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetõek.

10.5. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások
(bõr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

11. EGYÉB ANYAGOK
Az anyag minõségétõl függõen az engedélyezõ hatóság
esetenként adja meg a szükséges vizsgálatok körét.

3. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
Minõségi elõírások a termésnövelõ anyagokra
1. MÛTRÁGYÁK
1.1. A hatóanyagokra vonatkozó elõírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.
1.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások
As

Cd

Co

Cr

Hg

Ni

Pb

Se

100
100
100
100
100
100

–
–
–
5
5
5

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag**

Foszfor mûtrágyák
Kálium mûtrágyák
NPK mûtrágyák
Mikroelem mûtrágyák
NPK + mikroelem mûtrágyák
Hulladékot is tartalmazó mûtrágyák

10
10
10
10
10
10

*
2
*
2
*
2

–
–
–
50
50
50

100
100
100
100
100
100

1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
50
50

* A Cd tartalom legfeljebb 20 mg/P2O5 kg lehet (azaz 0,2 mg Cd/1% P2O5 hatóanyag).
** 20% szárazanyag-tartalom alatt a határértékek mg/l dimenzióban értendõk.

1.3. Biztonságtechnikai okból megengedhetõ értékek
Ammónium-nitrát, illetve 80%-nál több ammónium-nitrátot tartalmazó mûtrágyáknál
– porozitás: a mûtrágya olaj visszatartása az elsõ két 25–50 °C közötti termikus ciklus után < 4%,
– éghetõ anyag tartalom szénben kifejezve: a 31,5%-nál nagyobb nitrogéntartalom esetén < 0,2%, 28,0–31,5% közötti nitrogén-tartalom esetén < 0,4%,
– pH: 10%-os vizes oldatban > 4,5,
– szemcseméret eloszlás: 0,5 mm alatt legfeljebb 3%, 1,0 mm alatt legfeljebb 5%,
– klorid-tartalom: < 0,02%,
– Cu-tartalom < 10 mg/kg sz.a.,
– robbanóképesség: minden egyes robbantás esetén valamennyi ólomhenger összenyomódása meghaladja az 5%-os
értéket.
1.4. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

1.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 ng/kg sz. a. T.E.Q
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2. SZERVES TRÁGYÁK
2.1. Hatóanyagokra vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)
térfogattömeg (kg/dm3)
szárazanyag-tartalom (m/m%)
szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.
szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt
N-tartalom (m/m%) sz.a.
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.
K2O tartalom (m/m%) sz.a.
Ca-tartalom (m/m%) sz.a.
Mg-tartalom (m/m%) sz.a.

legfeljebb
legalább
legalább
legfeljebb
legalább
legalább
legalább
legalább
legalább
legalább

6,5–8,5
0,7
40,0
50,0
4,0
100,0
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5

2.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások
As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

50
50

100
100

–
5

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Szerves trágyák
Hulladékot is tartalmazó szerves trágyák

10
10

2
2

50
50

100
100

100
100

1
1

2.3. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

2.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihetõ idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat,
zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertõzõ
makro- és mikroszervezeteket, mérgezõ, szennyezõ és radioaktív anyagokat.
2.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
2.6. Talajhigiénés mikrobiológiai elõírások
–
–
–
–

Fekál coliform szám
Fekál streptococcus szám
Salmonella sp.
Humán parazita bélféreg peteszám

< 10 db/g vagy 10 db/ml
< 10 db/g vagy 10 db/ml
2 × 10 g vagy ml negatív
100 g vagy 100 ml negatív

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK
3.1. A hatóanyagokra vonatkozó elõírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.
3.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások
As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

50
50

100
100

–
5

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Ásványi trágyák
Hulladékot is tartalmazó ásványi trágyák

10
10

2
2

50
50

100
100

100
100

1
1

3.3. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
3.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihetõ idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertõzõ
makro- és mikroszervezeteket, mérgezõ, szennyezõ és radioaktív anyagokat.
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4. KOMPOSZTOK
4.1. Hatóanyagokra vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)
térfogattömeg (kg/dm3)
szárazanyag-tartalom (m/m%)
szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.
szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt
N-tartalom (m/m%) sz.a.
P2O5-tartalom (m/m%) sz.a.
K2O-tartalom (m/m%) sz.a.
Ca-tartalom (m/m%) sz.a.
Mg-tartalom (m/m%) sz.a.

legfeljebb
legalább
legalább
legfeljebb
legalább
legalább
legalább
legalább
legalább
legalább

6,5–8,5
0,9
50,0
25,0
4,0
100,0
1,0
0,5
0,5
1,2
0,5

4.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások
As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

50

100

5

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Komposztok

10

2

50

100

100

1

4.3. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

4.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihetõ idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertõzõ
makro- és mikroszervezeteket, mérgezõ, szennyezõ és radioaktív anyagokat.
4.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
4.6. Talajhigiénés mikrobiológiai elõírások
–
–
–
–

Fekál coliform szám
Fekál streptococcus szám
Salmonella sp.
Humán parazita bélféreg peteszám

< 10 db/g vagy 10 db/ml
< 10 db/g vagy 10 db/ml
2 × 10 g vagy ml negatív
100 g vagy 100 ml negatív

5. GILISZTAHUMUSZOK
5.1. Hatóanyagokra vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)
térfogattömeg (kg/dm3)
szárazanyag-tartalom (m/m%)
szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.
szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt
N-tartalom (m/m%) sz.a.
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.
K2O tartalom (m/m%) sz.a.
Ca-tartalom (m/m%) sz.a.
Mg-tartalom (m/m%) sz.a.

legfeljebb
legalább
legalább
legfeljebb
legalább
legalább
legalább
legalább
legalább
legalább

6,5–8,5
1,0
60,0
20,0
4,0
100,0
1,0
1,0
0,8
3,0
1,0

2006/59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4799

5.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások
As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

50
50

100
100

–
5

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Gilisztahumuszok
Hulladékot is tartalmazó gilisztahumuszok

10
10

2
2

50
50

100
100

100
100

1
1

5.3. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

5.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihetõ idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertõzõ
makro- és mikroszervezeteket, mérgezõ, szennyezõ és radioaktív anyagokat.
5.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
5.6. Talajhigiénés mikrobiológiai elõírások
–
–
–
–

Fekál coliform szám
Fekál streptococcus szám
Salmonella sp.
Humán parazita bélféreg peteszám

< 10 db/g vagy 10 db/ml
< 10 db/g vagy 10 db/ml
2 × 10 g vagy ml negatív
100 g vagy 100 ml negatív

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK
6.1. Hatóanyagokra vonatkozó elõírások
Lúgos kémhatású talajjavító anyagok
Puhamészkõ õrlemény
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– MgCO3 tartalom (m/m%) sz.a.
– nedvességtartalom (m/m%)
– szemcseméret eloszlás
= 0,8 mm-es szitán átesõ rész
= 2,0 mm-es szitán átesõ rész
= 5,0 mm-es szitán átesõ rész
Keménymészkõ õrlemény
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– nedvességtartalom (m/m%)
– szemcseméret eloszlás
= 0,25 mm-es szitán átesõ rész
= 1,0 mm-es szitán átesõ rész
Lápi mész, tavi mész
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– nedvességtartalom (m/m%)
Meszes lápföld
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– nedvességtartalom (m/m%)
Szikkasztott cukorgyári mésziszap
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– nedvességtartalom (m/m%)
Víztelenített cukorgyári mésziszap
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– nedvességtartalom (m/m%)

legalább
legfeljebb
legfeljebb

80,0
20,0
5,0

legalább
legalább
legalább

45,0
95,0
100,0

legalább
legfeljebb

90,0
5,0

legalább
legalább

80,0
95,0

legalább
legfeljebb

50,0
40,0

legalább
legfeljebb

20,0
40,0

legalább
legfeljebb

40,0
35,0

legalább
legfeljebb

50,0
25,0
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Alginit
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– nedvességtartalom (m/m%)
Dolomit
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– Ca-tartalom (m/m%) sz.a.
– Mg-tartalom
– nedvességtartalom (m/m%)
– szemcseméret eloszlás
= 0,1 mm-es szitán átesõ rész
= 0,25 mm-es szitán átesõ rész
= 0,8 mm-es szitán átesõ rész
Önporló dolomit
– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– Ca-tartalom (m/m%) sz.a.
– Mg-tartalom
– nedvességtartalom (m/m%)
– szemcseméret eloszlás
= 0,1 mm-es szitán átesõ rész
= 0,25 mm-es szitán átesõ rész
= 1,0 mm-es szitán átesõ rész
= 2,0 mm-es szitán átesõ rész
Savas hatású talajjavító anyagok
Gipszanhidrid (õrölt)
– CaSO4-tartalom CaSO4 × H2O-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– szemcseméret eloszlás
= 0,8 mm-es szitán átesõ rész
= 1,0 mm-es szitán átesõ rész
Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)
– CaSO4-tartalom CaSO4 × H2O-ban kifejezve (m/m%) sz.a.
– szemcseméret eloszlás
= 1,0 mm-es szitán átesõ rész
= 2,5 mm-es szitán átesõ rész
Lignitpor
– S-tartalom (m/m%) sz.a.
– szemcseméret eloszlás
= 2,5 mm-es szitán átesõ rész
Szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagok
Tõzeg
– nedvességtartalom (m/m%)
– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
Lápföld
– nedvességtartalom (m/m%)
– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
Lignitpor
– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
Alginit
– nedvességtartalom (m/m%)
– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
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legalább
legfeljebb

30,0
40,0

legalább
legalább
legalább
legfeljebb

80,0
16,0
10,0
15,0

legalább
legalább
legalább

20,0
80,0
100,0

legalább
legalább
legalább
legfeljebb

80,0
16,0
10,0
15,0

legalább
legalább
legalább
legalább

20,0
80,0
95,0
100,0

legalább

50,0

legalább
legalább

80,0
100,0

legalább

40,0

legalább
legalább

85,0
100,0

legalább

7,5

legalább

100,0

legfeljebb
legalább

55,0
40,0

legfeljebb
legalább

55,0
30,0

legalább

50,0

legfeljebb
legalább

40,0
20,0

6.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások

Talajjavító anyagok (mészkõ, dolomit, tõzeg
kivételével)
Tõzeg
Hulladékot tartalmazó talajjavító anyagok

As

Cd

Co
Cr
Cu
Hg
Ni
tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Pb

Se

10

2

50

100

100

1

50

100

5

25
10

2
2

50
50

100
100

100
100

1
1

50
50

100
100

5
5
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6.3. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

6.4. Szerves talajjavító anyagok talajhigiénés mikrobiológiai elõírásai
–
–
–
–

Fekál coliform szám
Fekál streptococcus szám
Salmonella sp.
Humán parazita bélféreg peteszám

< 10 db/g vagy 10 db/ml
< 10 db/g vagy 10 db/ml
2 × 10 g vagy ml negatív
100 g vagy 100 ml negatív

6.5. A hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
7.1. A hatóanyagokra vonatkozó elõírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.
7.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások

Talajkondicionáló készítmények
Hulladékot is tartalmazó talajkondicionáló
készítmények

As

Cd

Co

10
10

2
2

50
50

Cr
Cu
Hg
Ni
tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

100
100

100
100

1
1

50
50

Pb

Se

100
100

–
5

7.3. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

7.4. A hatékonyság feleljen meg a gyártó által feltüntetett hatásnak.
8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
8.1. A hatóanyagokra vonatkozó elõírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.
8.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások

Mikrobiológiai készítmények
Hulladékot is tartalmazó mikrobiológiai
készítmények

As

Cd

Co

10
10

2
2

50
50

Cr
Cu
Hg
Ni
tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

100
100

100
100

1
1

50
50

Pb

Se

100
100

–
5

8.3. A mikrobiológiai minõsítés feleljen meg a gyártó által garantált értékeknek. Nem okozhat toxikus hatást a talajban.
8.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihetõ idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertõzõ
makro- és mikroszervezeteket, mérgezõ, szennyezõ és radioaktív anyagokat.
8.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
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8.6. Talajhigiénés mikrobiológiai elõírások
–
–
–
–

Fekál coliform szám
Fekál streptococcus szám
Salmonella sp.
Humán parazita bélféreg peteszám

< 10 db/g vagy 10 db/ml
< 10 db/g vagy 10 db/ml
2 × 10 g vagy ml negatív
100 g vagy 100 ml negatív

9. TERMESZTÕKÖZEGEK
9.1. Hatóanyagokra vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)
térfogattömeg (kg/dm3)
szárazanyag-tartalom (m/m%)
szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.
vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.
szemcseméret eloszlás 20,0 mm alatt
N-tartalom (m/m%) sz.a.
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.
K2O tartalom (m/m%) sz.a.

legfeljebb
legalább
legalább
legfeljebb
legalább
legalább
legalább
legalább

5,0–7,5
0,8
45,0
12,0
2,0
100,0
0,3
0,1
0,3

9.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások
As

Cd

Co

15
10
10

2
2
2

50
50
50

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

50
50
50

100
100
100

–
–
5

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Tõzeget tartalmazó termesztõközeg
Tõzeget nem tartalmazó termesztõközeg
Hulladékot tartalmazó termesztõközegek

100
100
100

100
100
100

1
1
1

9.3. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

9.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihetõ idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertõzõ
makro- és mikroszervezeteket, mérgezõ, szennyezõ és radioaktív anyagokat.
9.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
9.6. Talajhigiénés mikrobiológiai elõírások
–
–
–
–

Fekál coliform szám
Fekál streptococcus szám
Salmonella sp.
Humán parazita bélféreg peteszám

< 10 db/g vagy 10 db/ml
< 10 db/g vagy 10 db/ml
2 × 10 g vagy ml negatív
100 g vagy 100 ml negatív

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
10.1. A hatóanyagokra vonatkozó elõírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.
10.2. A toxikus elemekre vonatkozó elõírások
As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

50
50

100
100

–
5

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Növénykondicionáló készítmények
Hulladékot is tartalmazó növénykondicionáló készítmények

10
10

2
2

50
50

100
100

100
100

1
1
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10.3. Szerves szennyezõkre vonatkozó elõírások
–
–
–
–
–

összes PAH tartalom (19 vegyület)
benz(a)pirén tartalom
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)
összes jelzõ PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)
összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve

< 1,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 100,0 mg/kg sz.a.
< 0,1 mg/kg sz.a.
< 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

10.4. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.
10.5. Talajhigiénés mikrobiológiai elõírások
–
–
–
–

Fekál coliform szám
Fekál streptococcus szám
Salmonella sp.
Humán parazita bélféreg peteszám

< 10 db/g vagy 10 db/ml
< 10 db/g vagy 10 db/ml
2 × 10 g vagy ml negatív
100 g vagy 100 ml negatív

3. számú melléklet függeléke
A mûtrágyákra vonatkozó toleranciák
– A táblázatokban megadott toleranciák a tápanyag értékének a címkén, mûbizonylaton feltüntetett értéktõl való
megengedett eltérését jelentik.
– A toleranciák célja a gyártás, a mintavétel és az elemzés során jelentkezõ eltérések figyelembevétele.
– Ha maximális érték nincs megadva, a tápanyagokat tekintve a feltüntetett érték túllépése – a mikroelemeket tartalmazó mûtrágyák kivételével – nem korlátozott.
– A különbözõ nitrogénformák vagy a foszfor különbözõ oldhatósági formák esetében a feltüntetett tartalomra vonatkozó tolerancia az adott tápanyag összes tartalmának 0,1-e, de legfeljebb 2 tömegszázalék.
A. EGYSZERÛ MÛTRÁGYÁK
A/1. NITROGÉN MÛTRÁGYÁK
Mûtrágya típus

Kalcium-nitrát
Kalcium-magnézium-nitrát
Magnézium-nitrát
Nátrium-nitrát
Chilei salétrom
Kalcium-ciánamid
Nitrát tartalmú kalcium-ciánamid
Ammónium-szulfát
Ammónium-nitrát vagy kalcium-ammónium-nitrát
– 32 tömegszázalék N tartalom alatt
– 32 tömegszázalék N tartalom felett
Ammónium-szulfát-nitrát
Magnézium-szulfo-nitrát
Magnézium-ammónium-nitrát
Karbamid
Krotonilidén-dikarbamid
Izobutilidén-dikarbamid
Karbamid-formaldehid
Krotonilidén-dikarbamid tartalmú nitrogén mûtrágya
Izobutilidén-dikarbamid tartalmú nitrogén mûtrágya
Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén mûtrágya
Ammónium-szulfát nitrifikáció gátlóval (diciándiamid)
Ammónium-szulfo-nitrát nitrifikáció gátlóval (diciándiamid)
Karbamid-ammónium-szulfát

Tolerancia (m/m%)

0,4 N
0,4 N
0,4 N
0,4 N
0,4 N
1,0 N
1,0 N
0,3 N
0,8 N
0,6 N
0,8 N
0,8 N
0,8 N
0,4 N
0,5 N
0,5 N
0,5 N
0,5 N
0,5 N
0,5 N
0,5 N
0,5 N
0,5 N
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A/2. FOSZFOR MÛTRÁGYÁK
Mûtrágya típus

Bázikus salak, Thomas foszfátok, Thomas salak
– 2 tömegszázaléknyi határok között kifejezett feltüntetés esetén
– Egyetlen számmal kifejezett feltüntetés esetén
Szuperfoszfát
– Semleges ammónium-citrátban oldható
– Vízoldható
Koncentrált szuperfoszfát
– Semleges ammónium-citrátban oldható
– Vízoldható
Tripleszuperfoszfát
– Semleges ammónium-citrátban oldható
– Vízoldható
Részlegesen feltárt foszfátérc
– Ásványi savban oldható
– Vízoldható
Dikalcium-foszfát
– Lúgos ammónium-citrátban oldható
Kalcinált foszfát
– Lúgos ammónium-citrátban oldható
Alumínium-kalcium-foszfát
– Ásványi savban oldható
– Lúgos ammónium-citrátban oldható
Õrölt lágy foszfátérc
– Ásványi savban oldható
– Hangyasavban oldható

Tolerancia (m/m%)

–
1,0 P2O5
0,8 P2O5
0,9 P2O5
0,8 P2O5
0,9 P2O5
0,8 P2O5
1,3 P2O5
0,8 P2O5
0,9 P2O5
0,8 P2O5
0,8 P2O5
0,8 P2O5
0,8 P2O5
0,8 P2O5
0,8 P2O5

A/3. KÁLIUM MÛTRÁGYÁK
Mûtrágya típus

Kainit
Dúsított kainit só
Kálium-klorid
– 55 tömegszázalék K2O alatt
– 55 tömegszázalék K2O felett
Magnéziumsó tartalmú kálium-klorid
Kálium-szulfát
Magnéziumsó tartalmú kálium-szulfát
Kieserit kálium szulfáttal
Egyéb összetevõk
– Magnézium
– Klór

Tolerancia (m/m%)

1,5 K2O
1,0 K2O
1,0 K2O
0,5 K2O
1,5 K2O
0,5 K2O
1,5 K2O
1,0 K2O
0,9 MgO
vagy 0,55 Mg
0,2 Cl
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B. ÖSSZETETT MÛTRÁGYÁK
Mûtrágya típus

NPK mûtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva
NP mûtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
NK mûtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva
PK mûtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva

Tolerancia (m/m%)

1,9
1,1 N
1,1 P2O5
1,1 K2O
1,5
1,1 N
1,1 P2O5
1,5
1,1 N
1,1 K2O
1,5
1,1 P2O5
1,1 K2O

C. FOLYÉKONY MÛTRÁGYÁK
C/1. EGYSZERÛ FOLYÉKONY MÛTRÁGYÁK
Mûtrágya típus

Tolerancia (m/m%)

Nitrogén mûtrágya oldat

0,6

Ammónium-nitrát-karbamid mûtrágya oldat

0,6

Kalcium-nitrát oldat
Magnézium-nitrát oldat
Kalcium-nitrát szuszpenzió

0,4

Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén mûtrágya oldat

0,4

Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén mûtrágya szuszpenzió

0,4

C/2. ÖSSZETETT FOLYÉKONY MÛTRÁGYÁK
Mûtrágya típus

NPK mûtrágya oldat és mûtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva
NP mûtrágya oldat és mûtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva

Tolerancia (m/m%)

1,9
1,1 N
1,1 P2O5
1,1 K2O
1,5
1,1 N
1,1 P2O5

4806

MAGYAR KÖZLÖNY
Mûtrágya típus

NK mûtrágya oldat és mûtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva
PK mûtrágya oldat és mûtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva

2006/59. szám
Tolerancia (m/m%)

1,5
1,1 N
1,1 K2O
1,5
1,1 P2O5
1,1 K2O

D. MEZOELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK
A tolerancia a deklarált érték egynegyede, de legfeljebb 0,9%.
Tápelem típus

Kalcium
– Kalcium-oxid
Magnézium
– Magnézium-oxid
Nátrium
– Nátrium-oxid
Kén
– Kén-trioxid

Tolerancia (m/m%)

0,64 Ca
0,9 CaO
0,55 Mg
0,9 MgO
0,67 Na
0,9 Na2O
0,36 S
0,9 SO3

E. MIKROELEM TARTALMÚ MÛTRÁGYÁK
Mikroelemtartalom (m/m%)

2 tömegszázalék felett
2 tömegszázalék alatt

Tolerancia (m/m%)

± 0,4
± a feltüntetett tartalom
20%-a

F. EGYÉB MÛTRÁGYÁK
Hatóanyagtartalom (m/m%)

2 tömegszázalék alatt
2–10 tömegszázalék között
10 tömegszázalék felett

Tolerancia (m/m%)

± a feltüntetett tartalom
20%-a
± 0,4
± 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 engedély száma és érvényesség ideje.
2. A termésnövelõ anyag kereskedelmi neve (feltûnõ helyen, egyértelmûen, olvashatóan).
3. A termésnövelõ anyag engedélyben meghatározott típusa.
4. A gyártó neve, címe és statisztikai számjele.
5. Az engedélyes neve, címe és statisztikai számjele.
6. Az engedélyben elõírt tápanyag-tartalom és oldhatóság a 4. számú melléklet függelékében meghatározott módon.
7. Felhasználási elõírás.
8. Veszélyességi besorolás, veszély jelek, a kockázatokra (R) és a biztonságra (S) utaló mondatok, az alkalmazás során elõírt védõeszközök, elsõsegélynyújtási eljárás.
9. Környezetvédelmi elõírások.
10. Tûzveszélyességi osztályba sorolás.
11. Tárolási elõírások.
12. Gyártási idõ (év, hónap, nap), eltarthatóság.
13. A termésnövelõ anyag – kérelmezõ által megadott – vámtarifaszáma hat számjegyig.
14. Garantált nettó tömeg.
15. Ha a termésnövelõ anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID) szabályzatok hatálya alá esik, a termék
UN száma és ADR/RID osztálya.
16. Egyéb elõírások.

4. számú melléklet függeléke
A tápelemek feltüntetésére vonatkozó elõírások
1. A csomagoláson, címkén, illetve a kísérõokmányon a tápelemeket vegyjellel és betûvel is, a táblázat szerinti elemi
és oxidos formában kell feltüntetni. A táblázat tartalmazza az elemi és oxidos forma közötti átváltás vonatkozó szorzószámait. A tápelemek sorrendje egyben a felsorolás kötelezõ sorrendjét is jelenti.
2. A szilárd mûtrágyák tápelem-tartalmát tömegszázalékban (m/m%), a folyékony mûtrágyákét vegyes százalékban
(m/v%) kell feltüntetni. A makro- és mezoelemeket egész számokban, adott esetben egy tizedes helyig kell megadni.
3. Az oldhatóságot a mûtrágya tömegszázaléka szerint kell kifejezni. Amennyiben az elem teljes mértékben vízben
oldható, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell feltüntetni, ha a vízben oldható mennyiség eléri a teljes mennyiség
egynegyedét, a teljes és vízben oldható mennyiséget egyidejûleg kell feltüntetni.
4. A csak mikroelemet tartalmazó mûtrágyánál a „mikroelem keverék” és az elemek nevét kell feltüntetni, ha a mikroelemeket más mûtrágyához adagolják, akkor a mûtrágya típus meghatározását a „mikroelemek hozzáadásával” és az
elemek nevének kell követnie.
5. Amikor a mikroelemek kelát vagy komplex formában vannak kötve, akkor a mikroelem nevének megadása után a
kelátja/komplexe pontosítást kell alkalmazni, és fel kell tüntetni a kelátképzõ vegyület nevét.
6. A mikroelemeket tartalmazó mûtrágyák csomagolásán, címkéjén, illetve a kísérõ okmányon fel kell tüntetni az
alábbi szöveget is:
„Kizárólag tényleges szükség esetén alkalmazandó, a túladagolás kerülendõ!”
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Tápelem neve

Makroelemek

Mezoelemek

Mikroelemek

Nitrogén
Foszfor
– Foszfor-pentoxid
Kálium
– Kálium-oxid
Kalcium
– Kalcium-oxid
Magnézium
– Magnézium-oxid
Nátrium
Nátrium-oxid
Kén
– Kén-trioxid
Klór
Bór
Kobalt
Réz
Vas
Mangán
Molibdén
Cink

2006/59. szám

Vegyjel

N
P
P2O5
K
K2O
Ca
CaO
Mg
MgO
Na
Na2O
S
SO3
Cl
B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

Átszámítás

P = P2O5 × 0,436
K = K2O × 0,830
Ca = CaO × 0,715
Mg = MgO × 0,6
Na = Na2O × 0,742
S = SO3 × 0,400

5. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
Kísérleti felhasználás iránti kérelem
1. Kérelmezõ neve és címe
2. Kísérleti készítmény
a) kereskedelmi neve,
b) termésnövelõ anyag típusa az 1. számú melléklet függeléke szerint,
c) gyártó neve, címe és statisztikai számjele,
d) összetétele, hatóanyagok, alapanyagok, szennyezõ anyagok megnevezése és részaránya,
e) a gyártó által szavatolt minõségi jellemzõk,
f) a gyártó által megadott felhasználási lehetõségek és alkalmazási dózisok,
g) tûzveszélyességi osztályba sorolás,
h) a gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek.
3. Kísérlet
a) helyszíne (megye, helység, gazdaság, földhasználó),
b) az összes kísérleti terület nagysága ha-ban kifejezve,
c) kísérleti növény (faj, fajta, alany),
d) kísérlet elrendezése (parcellaméret, kezelésszám, ismétlések száma),
e) kezelések adatai (dózis, koncentráció, fenofázis, kezelés módja, felhasznált vízmennyiség),
f) értékelési szempontok.
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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 növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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c) a gyártónál, a kiszerelõnél, a forgalmazónál és a felhasználónál a 2003/2003/EK rendelet szerinti típusokra
vonatkozó minõségi elõírások teljesülését.
(2) A Szolgálat az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellenõrzése során laboratóriumi vizsgálathoz térítésmentesen mintát vehet. A mintavételt a 2003/2003/EK
rendelet IV. mellékletében leírtak alapján kell elvégezni.
A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni.
(3) A hatósági ellenõrzéshez szükséges vizsgálatokat a
2003/2003/EK rendelet III. és IV. mellékletében leírt módszerekkel és az azokra akkreditált, az Európai Bizottságnál
bejelentett és az Európai Bizottság által közzétett laboratóriumok végezhetik.

1. §

3. §

(1) A mûtrágyákról szóló, 2003. október 13-i
2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 2003/2003/EK rendelet) 27. cikke szerinti vizsgálati eredményt a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálathoz (a továbbiakban: Központi Szolgálat)
kell benyújtani.

(1) Amennyiben a címkén, illetve kísérõ okmányon feltüntetett adatok szerint az ellenõrzött mûtrágya nem elégíti
ki az „EK-mûtrágya” jelölés használatára vonatkozó elõírásokat, a készítményre a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl szóló külön jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

(2) Amennyiben egy, a termésnövelõ anyagok engedélyezésére vonatkozó külön jogszabály szerinti forgalomba
hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkezõ mûtrágya
megfelel az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyákra
(a továbbiakban: EK-mûtrágya) vonatkozó elõírásoknak,
és az engedélyes a mûtrágyát EK-mûtrágyaként kívánja
forgalomba hozni, a forgalmazás megkezdése elõtt ezt be
kell jelentenie a Központi Szolgálatnak. A bejelentés benyújtásától számított 30 napon belül a Központi Szolgálat
a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt
visszavonja.

(2) Amennyiben a csomagolás, címke, illetve kísérõ okmány nem felel meg a 2003/2003/EK rendelet elõírásainak, a Szolgálat a készítmény adott tételére a kijavításig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.
(3) Az EK-mûtrágya hatóanyag tartalmát hatósági ellenõrzés keretében a Szolgálat vizsgálja. Amennyiben a
vizsgált EK-mûtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktõl, de besorolható a 2003/2003/EK rendelet szerint valamely EK-mûtrágya típusba, a Szolgálat
kötelezi a gyártót vagy a forgalmazót a Szolgálat által
megállapított hatóanyag tartalom feltüntetésére. A Szolgálat a megállapított hatóanyag tartalom feltüntetéséig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.
(4) Amennyiben a vizsgált EK-mûtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktõl, és nem felel
meg valamely EK-mûtrágya típusnak, a termésnövelõ
anyagok engedélyezésérõl szóló külön jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

(3) A csomagoláson, címkén, illetve ömlesztett áru kísérõ okmányán a mûtrágya tápelemeit a melléklet szerinti
elemi és oxidos formában is fel kell tüntetni.

2. §
(1) Az EK-mûtrágyák hatósági ellenõrzését a megyei
(fõvárosi) növény- és talajvédelmi szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) végzi, melynek során vizsgálja
a) a 2003/2003/EK rendelet szerinti gyártónál (a továbbiakban: gyártó)
1. a 2003/2003/EK rendelet szerinti nyilvántartást,
2. a Tv. szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését,
b) a forgalmazónál és a felhasználónál
1. az „EK-mûtrágya” jelölés jogosultságát a
2003/2003/EK rendelet I. melléklete alapján,
2. a 2003/2003/EK rendelet címkézésre vonatkozó
elõírásait,
3. a 2003/2003/EK rendelet csomagolásra vonatkozó elõírásait,

(5) Amennyiben a magas nitrogén tartalmú ammónium-nitrát EK-mûtrágya hatósági ellenõrzés keretében
végzett robbanóképesség vizsgálata során nem felel meg
az elõírásoknak, a tétel kezelésére a veszélyes hulladékra
vonatkozó külön jogszabályt kell alkalmazni.

4. §
A 2003/2003/EK rendelet 15. cikke szerinti védzáradék
intézkedések meghozatala, valamint az azzal kapcsolatos
értesítési kötelezettség teljesítése a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik.
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5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (3) bekezdése a rendelet kihirdetését követõ
negyedik hónap elsõ napján lép hatályba. Az 1. § (3) bekezdésének meg nem felelõ, az 1. § (3) bekezdésének hatálybalépését megelõzõen gyártott EK-mûtrágya a készlet
kimerüléséig forgalomba hozható.
Budapest, 2006. május 16.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
A tápelemek feltüntetésére vonatkozó elõírások
Tápelem neve

Makroelemek

Mezoelemek

Mikroelemek

Nitrogén
Foszfor
– Foszfor-pentoxid
Kálium
– Kálium-oxid
Kalcium
– Kalcium-oxid
Magnézium
– Magnézium-oxid
Nátrium
– Nátrium-oxid
Kén
– Kén-trioxid
Klór
Bór
Kobalt
Réz
Vas
Mangán
Molibdén
Cink

Vegyjel

N
P
P2O5
K
K2O
Ca
CaO
Mg
MgO
Na
Na2O
S
SO3
Cl
B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

Átszámítás
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kozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:
1. §
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) végrehajtását
szolgáló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv rendelkezése alatt álló lakás,
a költségvetési szervvel köztisztviselõi, közalkalmazotti
jogviszonyban és munkaviszonyban, valamint más címen
foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban együtt:
szolgálati jogviszonyban) álló személy részére adható bérbe, ha a munkahelyével azonos településen, maga vagy házastársa és velük együtt élõ kiskorú gyermeke (vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, nevelt gyermek, a továbbiakban együtt: gyermek) önálló lakással nem
rendelkezik.”

P = P2O5 × 0,436
K = K2O × 0,830

2. §

Ca = CaO × 0,715
Mg = MgO × 0,6
Na = Na2O × 0,742
S = SO3 × 0,400

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. törvény végrehajtásáról
rendelkezõ 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet
módosításáról
A 2005. évi CXXXII. törvénnyel módosított, lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonat-

Az R. 3. §-a a következõ (3)–(6) bekezdésekkel egészül
ki:
„(3) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségek a bérlõt, azok pótlásával, cseréjével
kapcsolatos költségek pedig a bérbeadót terhelik. Az épület felújítása, illetõleg a vezetékrendszer meghibásodása
miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzésérõl a
bérbeadó köteles gondoskodni.
(4) A bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerzõdés
fennállása alatt a bérlõ köteles életvitelszerûen a lakásban
lakni. Ezen feltételt a szerzõdésnek is tartalmaznia kell
azzal a kikötéssel, hogy a bérlõ a lakásból történõ két hónapot meghaladó távollétét és annak idõtartamát köteles
írásban a bérbeadó részére bejelenteni. A bérlõ által bejelentett – különösen: egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történõ – távolléte
alatt, erre hivatkozással felmondani nem lehet. Nem lehet
felmondani a szerzõdést abban az esetben sem, ha a bérlõ a
bejelentést menthetõ okból mulasztotta el, és a változásról,
valamint a mulasztás okáról a bérbeadót annak felhívására
8 napon belül írásban tájékoztatja.
(5) A bérbeadó a rendeltetésszerû használatot, valamint
a szerzõdésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente
legalább egyszer vagy a szerzõdésben meghatározottak
szerint évente több alkalommal – a bérlõ szükségtelen háborítása nélkül – ellenõrzi. A bérlõ arra alkalmas idõben a
lakásba történõ bejutást biztosítani, és az ellenõrzést tûrni
köteles; ez a rendelkezés megfelelõen irányadó a rendkívüli káresemény, illetõleg a veszélyhelyzet fennállása
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miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének
biztosítása esetén.
(6) Ha a lakásban, lakberendezésekben, továbbá az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlõ vagy
vele együtt lakó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlõtõl a hiba kijavítását vagy a kár
megtérítését követelheti.”
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„(2) A jogcím nélküli használat kezdetétõl számított két
hónap elteltével – ha a jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezésre nem tarthat igényt – a lakáshasználati díj a lakbér
összegének kétszeresére, újabb három hónap elteltével a
háromszorosára növekszik.”

7. §
3. §
Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bérlõ a lakásba – a költségvetési szerv bérlõkiválasztási jogával érintett önkormányzati lakást kivéve – más
személyt, a kiskorú gyermekén, valamint a befogadott
gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekén kívül csak a bérbeadó elõzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.”

4. §
Az R. 7. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a szerzõdés megkötésekor a lakás szolgálati,
illetõleg olyan bérlakásnak minõsült, amelyre a szerzõdést
határozott idõre vagy feltétel bekövetkezéséig kötötték, a
lakással rendelkezõ szervnek az Lt.-ben elõírtaknak
megfelelõ cserelakást kell felajánlania
a) annak a bérlõnek, akinek a szerzõdése – az Lt. hatálybalépését megelõzõen vagy azt követõen – nem neki
felróható okból szûnt, illetõleg szûnik meg, továbbá
b) a lakás bérlõjének halálakor a vele együtt lakó házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke,
továbbá a szülõje részére.”

5. §
Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A lakbér mértékét a lakás alapvetõ jellemzõi, így
különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minõsége, a településen, illetõleg a lakóépületen belüli fekvése, a
lakóépület állapota, valamint az Lt. 10. §-a rendelkezéseinek megfelelõen a melléklet I/1. pontja alapján kell
meghatározni.”

6. §
Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(1) Az R. 14. §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az elidegeníthetõ lakásra elõvásárlási jog illeti
meg:
a) a bérlõt,
b) a bérlõtársakat (egyenlõ arányban),
c) a társbérlõt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában,
d) az a)–c) pontban felsoroltak hozzájárulásával azok
egyenes-ágbeli rokonát, valamint örökbefogadott gyermekét.
(2) Társbérlet esetén a közösen használt lakóterületet az
(1) bekezdés c) pontjában említett arányban kell figyelembe venni.”
(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Annak a bérlõnek a lakását, aki nyugdíjas vagy a
külön jogszabályokban meghatározott nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban részesül, és az elõvásárlási jogával nem él, a szerzõdésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlõ írásbeli hozzájárulásával lehet
elidegeníteni.”

8. §
Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a lakást a 14. § (1) bekezdése szerinti elõvásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételár az Lt. 52. §-ának
(1)–(2) bekezdései figyelembevételével megállapított,
üres és beköltözhetõ lakás (a továbbiakban: üres lakás)
forgalmi értékének hetvenöt százaléka.”

9. §
(1) Az R. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha a lakást a 14. § (1) bekezdése szerinti elõvásárlásra jogosult vásárolja meg, a szerzõdés megkötésekor a
vételár húsz százalékát egy összegben köteles megfizetni.
A fennmaradó vételár megfizetésére a jogosultat – kérel-
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mére – havonkénti egyenlõ összegû, tizenöt évi
részletfizetési kedvezmény illeti meg.”
(2) Az R. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha a vevõ az adásvételi szerzõdés megkötésekor a
vételárat egy összegben megfizeti, a vételár teljes összege
után huszonöt százalék árengedmény illeti meg. Az árengedménnyel történõ elidegenítés esetén a költségvetési
szerv javára az engedmény megadásától számított öt évig
elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan- nyilvántartásba bejegyeztetni.”

2006/59. szám

128. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
1. §

10. §

(1) A cég bejegyzésére irányuló kérelmet – a kérelem
papír alapú benyújtása esetén – számítógéppel (írógéppel)
kitöltött nyomtatványon kell elõterjeszteni. A bejegyzési
kérelemhez a mellékletek egy-egy példányát eredetiben
kell csatolni. Az aláírási címpéldányokat mindig eredetiben kell benyújtani. A cég bejegyzésére irányuló kérelem
elektronikus úton történõ benyújtásának szabályait külön
rendelet állapítja meg.

Az R. mellékletének I. 1. pontja helyébe az e rendelet
melléklete lép.

(2) A nyomtatványok mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(3) A nyomtatványokon az egyes rovatokat arab szám
jelöli.

E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 10. § (2) bekezdése.
2. §

Budapest, 2006. május 12.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 38/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
„1. A fizetendõ lakbér alapját a lakás hasznos alapterülete és komfortfokozata figyelembevételével kell
kiszámítani:
a)
b)
c)
d)

összkomfortos lakás esetén
komfortos lakás esetén
félkomfortos lakás esetén
komfort nélküli lakás esetén

180 Ft/m2,
150 Ft/m2,
100 Ft/m2,
80 Ft/m2.”

(1) A bejegyzést kérõnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány elsõ – általános – részében a Ctv.
24–25. §-ában, valamint 30–31. §-ában meghatározottak
közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem
a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A
nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítõ okirata szerzõdésminta alkalmazásával készült.
(2) A nyomtatvány második részében a bejegyzést kérõnek a választott cégformától függõ adatokat kell a megfelelõ rovatokban feltüntetnie (Ctv. 27–29. §).
(3) Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelõ rovat
nem tartalmaz elegendõ helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt, a következõ alszámmal megjelölve a
kiegészítõ lapon kell folytatólagosan feltüntetni.
(4) A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy
egyéb számszerû adatot számmal és betûvel is ki kell írni.

Az igazságügy-miniszter
21/2006. (V. 18.) IM
rendelete
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseirõl
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)

3. §
A kiskorú tag (tulajdonos) törvényes képviselõjére
[Ctv. 25. § k) pont], valamint a külföldi személy kézbesítési megbízottjára [Ctv. 25. § l) pont] vonatkozó adatokat a
nyomtatványhoz kapcsolódó pótlapon kell feltüntetni.
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4. §

(1) A cég jogi képviselõjére vonatkozó adatokat, aláírásának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az
illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkülönített 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 mellékletének minõsül.
5. §
(1) A cég jegyzett tõkéjét [Ctv. 24. § (1) bekezdés
f) pont] minden esetben egész számra kerekítve kell meghatározni.
(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 vonatkozó cégjegyzékrovatban elsõ helyen a cég fõtevékenységének [Ctv. 24. § (1) bekezdés e) pont] kell szerepelnie.
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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 (székhelyét) és a többségi (minõsített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás
esetén is ki kell tölteni.
(2) Közhasznú társaság esetén a közhasznúsági fokozattal, illetve a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének idõpontjával [Ctv. 27. § (7) bekezdés
e)–f) pont] a cégbíróság egészíti ki a cégjegyzéket. A cégbíróság a közhasznú társaság közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a közhasznú társaság a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelményeket teljesíti, és a létesítõ okirata megfelel a törvény 26. §-ának c) pontjában meghatározott 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 cégformára irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a
vállalat irányítási formáját.

7. §

(5) Ha a külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv.
29. §-ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem általános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. rovatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyarországi telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovatban, a telephelyet létesítõ okirat keltét a 8. rovatban, a telephely fõtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell feltüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint
feltüntetendõ rövidített elnevezését és idegen nyelvû elnevezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell szerepeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely
esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyû európai
gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását végzõ hatóságot és a nyilvántartási számot, az egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének
és megszûnésének idõpontját a telephely külön adatlapján
kell bejelenteni.

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

9. §

6. §
(1) A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbírósági 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 benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek megfelelõen igazolta.
(2) A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi
számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára való hivatkozással történõ, cégszerû aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszûnésének idõpontját is.

8. §
(1) A korlátolt felelõsségû társaság, a közhasznú társaság, a zártkörûen mûködõ részvénytársaság, valamint a

(1) A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor megállapított cégjegyzékszám [Ctv. 44. § (1) bekezdés] 10 számjegyû. Az elsõ két szám a cégbíróság helyét (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 rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

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

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

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási 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 elrendelése esetén a bírósági végrehajtás ügyszámaként annak a
büntetõeljárásnak a bírósági ügyszámát kell feltüntetni,
amelyben a bíróság a zárlatot jogerõsen elrendelte.

(3) Ha a cégbíróság a Ctv. 44. §-ának (4) bekezdése
alapján a cégiratokat elektronikus okirattá köteles átalakítani, az átalakítás lapolvasó berendezés (szkenner) útján
történik. Az átalakítás érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemnek és mellékleteinek egy példányát
összetûzés (összekapcsolás) nélkül kell benyújtani. A cégbíróság 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 megfelelõen irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem
benyújtása esetén is.
(2) A változásbejegyzési kérelem elõterjesztésére szolgáló nyomtatványon fel kell tüntetni, ha a cég a létesítõ okiratának módosítása során a szerzõdésminta alkalmazására
tér át vagy a létesítõ okirata módosításával a szerzõdésmintát a továbbiakban mellõzi (Ctv. 52. §).
(3) A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát is.
(4) Az egyes cégjegyzékadatok változásának bejelentésére kiegészítõ lap szolgál. A nyomtatványon fel kell tüntetni a korábbi (megváltozott) adatot, rovatszámával (alszámával) együtt, és utalni kell arra, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következõ alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás idõpontját is meg kell jelölni.
(5) A jogi képviselõ a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítõ okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében 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.

(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 cégjegyzékben 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 megnevezését, a végrehajtást elrendelõ határozat számát és a végrehajtás elrendelésének idõpontját kell feltüntetni a cégjegyzékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása
végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végrehajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy számát és a végrehajtás megkezdésérõl szóló értesítés kiállításának idõpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.
(5) Ha a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének 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 foganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigazgatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni részesedés lefoglalásának idõpontját.
(6) Ha a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése
vonatkozásában a büntetõeljárás során biztosítási intézkedést 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 területére 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. §

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-

(1) A cég jogutód nélküli megszûnésére irányuló eljárás
befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság feltünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszûnésével fejezõdött be.
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(2) Ha a végelszámoló az egyszerûsített végelszámolásról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó végelszámolásra [Ctv. 114. § (3)–(5) bekezdés] az ezzel
összefüggõ változásbejegyzési kérelemben (nyomtatványon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel
kell tüntetni.
(3) Ha a cég az átalakulása során az átalakulás idõpontját meghatározza [Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelõd cég
(cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az idõpontot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átalakulás 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 nyilvántartását vezetõ hatóságot.
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(4) A Ctv. 6. §-ának (3) bekezdésében megjelölt cégnevek 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 (változásbejegyzési) kérelemrõl hozott jogerõs határozatával
egyidejûleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mellõl törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén – a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivétellel – a lefoglalt cégnév törlésére
is sor kerül.
(6) A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton automatikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a névfoglalás bejegyzésétõl számított 60 napon belül nem történt meg.

14. §

16. §

(1) A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkezõ változásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhelye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának
idõpontját, felelõsségének esetleges korlátozását [a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. §
(1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével
kell bejelenteni.

(1) A bejegyzõ végzés hatályon kívül helyezése iránti, a
cégalapítás vagy a létesítõ okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott
határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés f)–h) pont] a cégjegyzék tartalmazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügyszámát is.

(2) Ha a cégbíróság a közjegyzõi irodát, illetve a végrehajtói irodát a cégjegyzékbõl törölte, errõl elektronikus
úton értesíti a közjegyzõi kamara területi elnökségét, illetve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát a kamarai nyilvántartásból való törlés céljából.

(2) A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határozat végrehajtását felfüggesztette.

17. §
15. §
(1) A névfoglalás iránti kérelem (Ctv. 6. §) esetén az illetékekrõl 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 sorrendben elsõként felel meg a Ctv. 6. §-ának (2) bekezdésében 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 érvényességét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben
a cég a névfoglalási kérelemben szereplõ székhelytõl eltérõ székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonatkozó nyomtatvány mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy a Ctv. 89. §-ában foglalt feltételek fennállnak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található és a cég képviseletére jogosult személyek 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 költségeinek viselésérõl a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelõ
határozatában dönt.

18. §
A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képezõ
számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartalmazza:
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) meghozatalára 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 cégbejegyzési (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 megalapozó 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 bejegyzés alatt álló gazdasági társaságok azon – az adott cégfor-
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mától függõ – adatainak törlésére, amelyeket a cégjegyzék
a Ctv. alapján már nem tart nyilván, társasági szerzõdésüknek 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 cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról
szóló 1997. évi CXLV. törvény mellékletében meghatározott okiratokat kell benyújtani és a 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a nyomtatványon fel
kell tüntetni, hogy a társasági szerzõdés a 2006. évi IV. törvény 336. §-a szerinti módosítására még nem került sor.
21. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a cégbejegyzési 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, valamint a 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 1–7. §-ai és melléklete 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

Cégbejegyzési kérelem

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság
határozatának számát:

–

–

A cég egyszerĦsített cégeljárás lefolytatását kéri1
A cég létesítĘ okirata szerzĘdésminta alapján készült2
A cég elnevezése:

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A cég fĘtevékenysége:

Hatósági engedély

Száma:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége:
év

hó

nap

év

hó

nap

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni
szíveskedjék.
3

A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek a megfizetése elektronikus úton történt

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 felelĘsségĦ társaság a 2006. évi V. törvény 49. §-a alapján egyszerĦsített
cégeljárás lefolytatását kéri.
2
Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felelĘsségĦ társaság létesítĘ okirata a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján
szerzĘdésminta 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:
A melléklet megnevezése

db
darabszám

nyelv

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
folytatás2:

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

...................................
jogi képviselĘ aláírása

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 nyelvĦ cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvĦ szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszĘvel 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.

2006/59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4819

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 mezĘgazdasági 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 idĘszak 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)

 mezĘgazdasági tevékenységet folytatunk, és termékértékesítés során a kompenzációsfelár-érvényesítési
jogunkkal élünk.

(3)

 mezĘgazdasági 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 rendjérĘl 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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e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:1
 az Art. (az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi
kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetĘséggel 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 végzĘ adóalany közösségi
termékértékesítése),

(5)

 az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben
jelzett értékhatárt vélhetĘleg 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 történĘ továbbítását kérjük.2

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

...................................
képviselĘ aláírása

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.
Ezt a pontot csak az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során lehet kitölteni.

2
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Cégbejegyzési kérelem
2. számú melléklet

Jogi képviselĘ adatai:
Neve:
város
község

Irodájának címe:
út
utca

E-mail1:

Telefon11:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselĘ tagja:

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................
jogi képviselĘ aláírása

1

Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képviselĘ ilyen adatokkal rendelkezik.

házszám
hrsz.
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Cégbejegyzési kérelem

I.

Általános adatok

1/1.

A választott cégforma:
{
{
{
{
{
{
{
{
{

01
02
03
06
07
09
10
11
12

Vállalat
Szövetkezet
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Egyesülés
Korlátolt felelĘsségĦ társaság
Részvénytársaság
Egyéni cég
Külföldiek magyarországi közvetlen
kereskedelmi képviselete

{
{
{
{
{
{
{
{
{

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Közhasznú társaság
ErdĘbirtokossági társulat
Vízgazdálkodási társulat
Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Végrehajtói iroda
Európai gazdasági egyesülés
Európai részvénytársaság
KözjegyzĘi iroda
Külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelye

{

23

Európai szövetkezet

A megfelelĘ cégformát x-szel jelölje.

2/1.

A cég elnevezése:

3/1.

A cég rövidített elnevezése:

4/1.

A cég idegen nyelvĦ elnevezése(i), idegen nyelvĦ rövidített elnevezése(i):

folytatás1:

5/1.

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

6/1.

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

A cég telephelye(i):
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
folytatás:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cégbejegyzési kérelem

I.

Általános adatok

7/1.

A cég fióktelepe(i):

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
folytatás1:

8/1.

A létesítĘ okirat kelte:

év

hó

nap

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén
szerepel a cégnyilvántartásban:
folytatás:

9/1.

’

A cég tevékenysége2:

3

Közhasznú :

Hatósági engedély

Száma:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége:
év

hó

nap

év

hó

nap
folytatás:

10/1.

11/1.

A meghatározott idĘtartamra alapított cég esetén a
meghatározott idĘ lejártának napja:
A cég jegyzett tĘkéje:

év

Összeg

hó

nap

Pénznem4

azaz
folytatás:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
Csak az a tevékenységi kör tüntethetĘ fel, ami a cég létesítĘ okiratában is szerepel.
3
Közhasznú társaság, valamint 2007. július 1-jét követĘen a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a
közhasznú tevékenységet jelölje x-szel.
4
A jegyzett tĘkét – a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével – forintban kell meghatározni.
2
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Cégbejegyzési kérelem

I.

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:
{ vezetĘ tisztségviselĘ3

üzletvezetésre jogosult tag

ügyvezetĘ

vezérigazgató

igazgatósági tag

igazgatótanácsi tag

egyéb

{ cégvezetĘ

{ tag

{ végelszámoló

{ más munkavállaló

{ felügyelĘbiztos

{ felszámoló

A képviseletre jogosult(ak) adatai4:

{ egyéb

E-mail:

Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A rovat
a következĘ
lapon
folytatódik!

1

Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége6:

év

hó

nap

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.
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 mezĘt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt
jegyezheti a céget.
3
VezetĘ tisztségviselĘ esetén a cégformának megfelelĘ 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 elsĘ felében.
5
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6
Csak határozott idĘre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
2
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Cégbejegyzési kérelem

I.

Általános adatok

13/1.

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

(folytatás)

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
folytatás2:

1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cégbejegyzési kérelem

I.

Általános adatok

14/1.

A könyvvizsgáló(k) adatai1:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:
város,
község

Székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A könyvvizsgáló(k):
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége3:

év

hó

nap
folytatás4:

1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat elsĘ felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelĘs 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 idĘre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I.

Általános adatok

15/1.

A felügyelĘbizottsági tagok adatai:
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A felügyelĘbizottsági 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 jogelĘd cég(ek) adatai:
–

Az átalakult cég jogelĘd 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 idĘpontja:
év

1

hó

nap

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Csak határozott idĘre 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-jétĘl a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
2
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I.

Általános adatok

45/1.

A cég elektronikus elérhetĘsége:
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

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
folytatás1:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cégbejegyzési kérelem

01

(cégformától függĘ adatok)

A vállalat adatai

1/1.

A vállalat típusa:

2/1.

A vállalat irányítási formája:

4829
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03

(cégformától függĘ adatok)

A közkereseti társaság adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:

év

hó

nap
folytatás2:

1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06

(cégformától függĘ adatok)

A betéti társaság adatai
1/1.

A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:

év

hó

nap
folytatás2:

1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06

(cégformától függĘ adatok)

A betéti társaság adatai
2/1.

A kültag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai2:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:

év

hó

nap
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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07

(cégformától függĘ adatok)

Az egyesülés adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:

év

hó

nap
folytatás2:

1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

A korlátolt felelĘsségĦ társaság adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
1
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít

A tag szavazati jogának mértéke:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:

város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

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 minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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10/Ny

(cégformától függĘ adatok)

A nyilvánosan mĦködĘ 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:
{

10/1.

igazgatóság

{

igazgatótanács

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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A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
1/1.

A részvényes adatai:
A részvényes szavazati jogának mértéke:

{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
1
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít
{ A részvényes egyedüli részvényes

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselĘ adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás4:

3/1.

1

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Igen:

Nem:
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10/Z

(cégformától függĘ adatok)

A zártkörĦen mĦködĘ 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:
{

10/1.

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

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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(cégformától függĘ adatok)

Az egyéni cég adatai
1/1.

A cégtulajdonos adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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(cégformától függĘ adatok)

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
1/1.

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
2/1.

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság
adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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(cégformától függĘ 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:
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Jogviszony kezdete:

év

épület

hó

lépcsĘház

nap

Jogviszony vége:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

év

ajtó

hó

nap
folytatás1:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

A közhasznú társaság adatai
1/1.

A közhasznúsági fokozat1:
A közhasznúsági fokozat:

{ közhasznú

{ kiemelten közhasznú

A közhasznúsági fokozat megszerzésének idĘpontja:
év

2/1.

hó

nap

A tag(ok) adatai:
A tag szavazati jogának mértéke:

{

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év

1

hó

nap

Közhasznú társaság 2007. július 1-je után nem alapítható.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

folytatás4:
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A közhasznú társaság adatai

3/1.

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelĘs szervezet, amellyel a társaság a
közhasznú tevékenység folytatására szerzĘdést kötött:
Elnevezése:
város,
község

Székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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(cégformától függĘ adatok)

A vízgazdálkodási társulat adatai
1/1.

A társulat típusa:
VíziközmĦ-társulat:

Vízitársulat:
2/1.

Az ellenĘrzĘ bizottsági tag(ok) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
2

folytatás :

1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
1/1.

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
2/1.

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság
adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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(cégformától függĘ 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:
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Jogviszony kezdete:

év

épület

hó

lépcsĘház

nap

Jogviszony vége:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

év

ajtó

hó

nap
folytatás1:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

A végrehajtói iroda adatai
1/1.

A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai2:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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(cégformától függĘ 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:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A bíróság jelzĘszáma:

Bíróság neve:
város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Illetékességi területének kiterjesztése:
folytatás1:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai gazdasági egyesülés adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás2:

2/1.

Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az elĘzĘ székhely szerinti adatok:
Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai részvénytársaság adatai
1/1.

A részvényes adatai:
A részvényes szavazati jogának mértéke:

{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
1
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít
{ A részvényes egyedüli részvényes

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselĘ adatai3:

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
folytatás4:

1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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(cégformától függĘ 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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Cégbejegyzési kérelem
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai részvénytársaság adatai
7/1.

Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az elĘzĘ székhely szerinti adatok:
Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
8/1.

Az ügyvezetés típusa:
{

10/1.

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

{

igazgatótanács

Igen:

Nem:
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(cégformától függĘ adatok)

A közjegyzĘi iroda adatai
1/1.

A közjegyzĘi iroda tagjainak adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :

A közjegyzĘi iroda közjegyzĘ tagjainak adatai:
Szavazati jog terjedelme:

,

%
város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
2

folytatás :

1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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1/1.

(cégformától függĘ adatok)

A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés magyarországi
telephelyének adatai
A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés adatai:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

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 létesítĘ okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a fĘtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére
vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.

ajtó
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2/1.

(cégformától függĘ adatok)

A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés magyarországi
telephelyének adatai
A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Jogviszony kezdete:

év

épület

hó

lépcsĘház

nap

Jogviszony vége:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

év

ajtó

hó

nap
folytatás1:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai szövetkezet adatai
1/1.

Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az elĘzĘ székhely szerinti adatok:
Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
2/1.

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

igazgatótanács

{

ügyvezetĘ elnök

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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___

Pótlap

___/___

Kézbesítési megbízott adatai1:
Természetes személy adatai:
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:
város,
község

Székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

___/___

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Kiskorú törvényes képviselĘjének adatai2:
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

1

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Az elsĘ 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 elsĘ oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kiskorú törvényes képviselĘjének adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett
személy kinek a törvényes képviselĘje.
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Változásbejegyzési kérelem

I+

A cég cégjegyzékszáma:

–

–

A cég módosított, egységes szerkezetĦ létesítĘ okirata – a korábban nem használt –
szerzĘdésminta alapján készült1
A cég korábban szerzĘdésminta alapján készítette a létesítĘ okiratát, de a módosítás
során szerzĘdésmintát már nem alkalmaz2
A cég elnevezése:

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

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
3
történt

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 felelĘsségĦ társaság módosított, egységes szerkezetĦ létesítĘ okirata a2006. évi V.
törvény 52. § (2) bekezdése alapján szerzĘdésminta alapján készült.
Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság vagy a korlátolt felelĘsségĦ társaság létesítĘ okirata módosítása során a 2006. évi V. törvény 52. §
(3) bekezdése alapján már nem alkalmaz szerzĘdésmintát.
3
Jelölje x-szel, ha az illeték és a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történt.
2
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I+

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1
A mellékletek száma összesen:
A melléklet megnevezése

db
darabszám

nyelv

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
folytatás2:

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................
jogi képviselĘ 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 nyelvĦ cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvĦ szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszĘvel 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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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A cég elnevezése:

A változás idĘpontja1:
év

hó

nap
törölve2:

/___

A változás idĘpontja:

3/___

év

hó

nap

év

hó

nap

A cég rövidített elnevezése:

A változás idĘpontja1:
törölve:

/___

A változás idĘpontja:
év

4/___

hó

nap

A cég idegen nyelvĦ elnevezése(i), idegen nyelvĦ rövidített elnevezése(i):

A változás idĘpontja1:
év

hó

nap
törölve:

/___

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:
folytatás3:

1

Az az idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

5/___

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja1:
év

hó

nap
törölve2:

/___

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

6/___

hó

nap

város,
község

A cég telephelye(i):
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:
város,
község

/___
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

év

hó

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

nap
törölve:
folytatás3:

1

Az az idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

7/___

A cég fióktelepe(i):

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

A változás idĘpontja1:

év

hó

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

nap
törölve2:
város,
község

–

/___

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

A változás idĘpontja:

év

hó

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

nap
törölve:
város,
község

–

/___

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

év

hó

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

nap
törölve:
folytatás3:

8/___

A létesítĘ 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 idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2

4862

MAGYAR KÖZLÖNY

I+.

2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

9/___

’

A cég tevékenysége:

FĘtevékenység1:

Hatósági engedély

Közhasznú2:

Száma:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége:
év

hó

nap

év

hó

nap

A változás idĘpontja3:
év

hó

nap
törölve4:

’

/___

FĘtevékenység:

Hatósági engedély

Közhasznú:

Száma:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége:
év

hó

nap

év

hó

nap

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:

’

/___

FĘtevékenység:

Hatósági engedély

Közhasznú:

Száma:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége:
év

hó

nap

év

hó

nap

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:
folytatás5:

1

A fĘtevékenységet x-szel jelölje.
A közhasznú tevékenységet x-szel jelölje.
3
Az az idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
4
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2

2006/59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4863

Cég- és változásbejegyzési kérelem

I+.

Általános adatok
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

10/___

A meghatározott idĘtartamra alapított cég esetén a
meghatározott idĘ lejártának napja:

év

hó

nap
törölve1:

/___
év

11/___

hó

nap

A cég jegyzett tĘkéje:
Összeg:

Pénznem:

azaz
A változás idĘpontja2:
év

hó

nap
törölve:

/___

Összeg:

Pénznem:

azaz
A változás idĘpontja2:
év

hó

nap
törölve:
folytatás3:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Az az idĘpont, 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.
2
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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:
{ vezetĘ tisztségviselĘ3

üzletvezetésre jogosult tag

ügyvezetĘ

vezérigazgató

igazgatósági tag

igazgatótanácsi tag

egyéb

{ cégvezetĘ

{ tag

{ végelszámoló

{ más munkavállaló

{ felügyelĘbiztos

{ felszámoló

A képviseletre jogosult(ak) adatai4:

{ egyéb

E-mail:

Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:
Jogviszony kezdete:
A rovat
a következĘ
lapon
folytatódik!

1

A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

Jogviszony vége6:

év

hó

nap

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.
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 mezĘt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt
jegyezheti a céget.
3
VezetĘ tisztségviselĘ esetén a cégformának megfelelĘ 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 elsĘ felében.
5
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6
Csak határozott idĘre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
2
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13/___

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

(folytatás)

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
törölve2:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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14/___

A könyvvizsgáló(k) adatai1:
A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:
város,
község

Székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A könyvvizsgáló(k):
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

év

hó

nap

Jogviszony vége3:

év

hó

nap

A változás idĘpontja:
törölve4:
folytatás5:

1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat elsĘ felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelĘs személy
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
Csak határozott idĘre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
4
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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15/___

A felügyelĘbizottsági tagok adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A felügyelĘ bizottsági tag munkavállalói küldött
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
Jogviszony kezdete:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

Jogviszony vége2:

év

hó

nap

törölve3:
folytatás4:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Csak határozott idĘre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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16/___

Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelĘd cég(ek) adatai:
Az átalakult cég jogelĘd cégének cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:

törölve1:

/___

Az átalakult cég jogelĘd cégének cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:

törölve:

/___

Az átalakult cég jogelĘd 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
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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22/___

Átalakulás folytán megszĦnt cég esetében a jogutód cég(ek) adatai:
–

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja1:

év

hó

nap
törölve2:

/___

–

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:

év

hó

nap
törölve:

/___

–

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:

év

hó

nap
törölve:
folytatás3:

25/___

A jogutód nélküli megszĦnés elhatározásának idĘpontja:
A megszĦnés elhatározásának dátuma:

év

hó

nap
törölve:

/___

1

A megszĦnés elhatározásának dátuma:

év

hó

nap

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás idĘpontját a cég kifejezetten meghatározza.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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26/___

A végelszámolás kezdete és befejezése:
A végelszámolás kezdetének idĘpontja:
A végelszámolás befejezésének idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap
törölve1:

/___

A végelszámolás kezdetének idĘpontja:
A végelszámolás befejezésének idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

A végelszámolás a továbbiakban nem az egyszerĦsített végelszámolás szabályai szerint
folytatódik2:
Az egyszerĦsített 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 idĘpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

A közhasznúsági fokozat módosításának idĘpontja:
A közhasznúsági fokozat törlésének idĘpontja:
törölve:

/___

A közhasznúsági fokozat:

{ közhasznú

{ kiemelten közhasznú

A közhasznúsági fokozat megszerzésének idĘpontja:
év

1

hó

nap

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Ezt a mezĘt csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki a 2006. évi V. törvény 114. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.
3
Ezt a mezĘt csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki akkor, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszerĦsített végelszámolás
szabályai szerint folytatódik.
4
Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint 2007. július 1-jétĘl a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
2
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45/___

A cég elektronikus elérhetĘsége:
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:

/___

47/___

{ A cég elismert vállalatcsoport tagja (nem uralkodó tag)
{ A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó
törölve:

/___

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
törölve:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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1/

A vállalat típusa:
törölve1:

/___

2/

A vállalat irányítási formája:
törölve:

/___

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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1/___

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
Tagsági jogviszony vége:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap
törölve2:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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06+

2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A betéti társaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
Tagsági jogviszony vége:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap
törölve2:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2

2006/59. szám

06+

MAGYAR KÖZLÖNY

4875

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A betéti társaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A kültag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai2:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
Tagsági jogviszony vége:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap
törölve3:
folytatás4:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az egyesülés adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A csatlakozó tag csatlakozásának idĘpontja:

A tag(ok) adatai:

év

hó

nap

A csatlakozó tag felelĘsségének esetleges korlátozása:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
Tagsági jogviszony vége:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap
törölve2:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A közös vállalat adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A csatlakozó tag csatlakozásának idĘpontja:

A tag(ok) adatai:

év

hó

nap

A csatlakozó tag felelĘsségének esetleges korlátozása:
Természetes személy(ek) adatai:
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
út,
utca

házszám,
hrsz.
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

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 idĘpontja:

év

hó

nap
törölve2:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A korlátolt felelĘsségĦ társaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A tag(ok) adatai:
{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50 %-ot
1
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít

A tag szavazati jogának mértéke:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:

város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
Tagsági jogviszony vége:

év

hó

nap

év

hó

nap
törölve4:

A változás idĘpontja:

folytatás5:
év

1

hó

nap

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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4879

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A nyilvánosan mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

4/___

Bemutatóra szóló részvények1:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve2:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:
folytatás3:

5/___

Névre szóló részvények1:

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:
folytatás:

1

A rovatban a 2006. július 1-je elĘtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevĦ
rovatban kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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10/Ny+

2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A nyilvánosan mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ 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
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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4881

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A nyilvánosan mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ 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
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem

10/Ny+

A nyilvánosan mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ 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:

/___

1
2

{

igazgatóság

{

igazgatótanács

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A nyilvánosan mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

10/___

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám
Névérték
Pénznem
azaz
Megnevezés:
törölve1:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A részvényes adatai:
A részvényes szavazati jogának mértéke:

{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
1
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít
{ A részvényes egyedüli részvényes

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselĘ adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap
törölve4:
folytatás5:

1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

Igen:

Nem:
törölve1:

Igen:

/___
5/___

Nem:

Névre szóló részvények2:

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:
folytatás3:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
A rovatban a 2006. július 1-je elĘtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevĦ
rovatban kell megadni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ 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
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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4887

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ 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
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem

10/Z+

A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

9/___

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság
törölve1:

/___
10/___

{

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám
Névérték
Pénznem
azaz
Megnevezés:
törölve:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az egyéni cég adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A cégtulajdonos adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
törölve1:

/___

A cégtulajdonos adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

1

épület

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

4890
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
törölve1:

/___

Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság
adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
törölve:

/___

A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

4892
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Jogviszony kezdete:

év

épület

hó

lépcsĘház

nap

Jogviszony vége:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

év

ajtó

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A közhasznú társaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A közhasznúsági fokozat:
A közhasznúsági fokozat:

{ közhasznú

{ kiemelten közhasznú

A közhasznúsági fokozat megszerzésének idĘpontja:

év

hó

nap

A közhasznúsági fokozat módosításának idĘpontja:

év

hó

nap

A közhasznúsági fokozat törlésének idĘpontja:

év

hó

nap
törölve1:

/___

A közhasznúsági fokozat:

{ közhasznú

A közhasznúsági fokozat megszerzésének idĘpontja:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

{ kiemelten közhasznú

év

hó

nap

4894
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A közhasznú társaság adatai
KiegészítĘ 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:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai2:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
Tagsági jogviszony vége:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap
törölve:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A közhasznú társaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/___

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelĘs szervezet, amellyel a társaság a
közhasznú tevékenység folytatására szerzĘdést kötött:
Elnevezés:
város,
község

Székhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
törölve1:

/___

Elnevezés:
város,
község

Székhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

1

épület

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Vízgazdálkodási társulat adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

/___
2/___

A társulat típusa:
Vízitársulat:

VíziközmĦ-társulat:

Vízitársulat:

VíziközmĦ-társulat:

törölve1:

Az ellenĘrzĘ bizottsági tag(ok) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Jogviszony kezdete:
A változás idĘpontja:

év

hó

év

Jogviszony vége:

nap

hó

év

hó

nap

nap
törölve:
folytatás3:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
törölve1:

/___

Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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2006/59. szám

Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság
adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
törölve:

/___

A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Jogviszony kezdete:

év

épület

hó

lépcsĘház

nap

Jogviszony vége:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

év

ajtó

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A végrehajtói iroda adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai2:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap
törölve3:
folytatás4:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A végrehajtói iroda adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:
Önálló bírósági végrehajtó adatai:
Szavazati jog terjedelme:

,

%

Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A bíróság jelzĘszáma:

Bíróság neve:
város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Illetékességi területének kiterjesztése:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az európai gazdasági egyesülés adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A csatlakozó tag csatlakozásának idĘpontja:

A tag(ok) adatai:

év

hó

nap

A csatlakozó tag felelĘsségének esetleges korlátozása:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap
törölve2:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2

2006/59. szám

20+

MAGYAR KÖZLÖNY

4903

Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az európai részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A részvényes adatai:
A részvényes szavazati jogának mértéke:

{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
1
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít
{ A részvényes egyedüli részvényes

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselĘ adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap
törölve4:
folytatás5:

1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az európai részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/___

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám
Névérték
Pénznem
azaz
Megnevezés:
törölve1:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

/___

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az európai részvénytársaság adatai
KiegészítĘ 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
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
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Az európai részvénytársaság adatai
KiegészítĘ 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:

/___

10/

{

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

{

igazgatótanács

Igen:

Nem:
törölve:

/___

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

Igen:

Nem:
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
KözjegyzĘi iroda
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A közjegyzĘi iroda tagjainak adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

1

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :

A közjegyzĘi iroda közjegyzĘ tagjainak adatai:
,

Szavazati jog terjedelme:

%
város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

év

hó

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

nap
törölve2:
folytatás3:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl 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.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés adatai:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
törölve1:

/___

Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

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 létesítĘ okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a fĘtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére
vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

ajtó
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Jogviszony kezdete:

év

épület

hó

lépcsĘház

nap

Jogviszony vége:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

év

ajtó

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
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Az európai szövetkezet adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

igazgatótanács

{

ügyvezetĘ elnök
1

törölve :

/___

1

{

igazgatóság

{

igazgatótanács

Amennyiben a cégjegyzékbõl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet X-szel jelölje.

{

ügyvezetĘ elnök
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2. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatok

a) Annak a megyének a kódszáma, ahol a céget nyilvántartják (a cégjegyzékszám elsĘ
két száma):
1. FĘváros

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. GyĘr-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 felelĘsségĦ társaság
10 Részvénytársaság
11 Egyéni cég
12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
14 Közhasznú társaság
15 ErdĘbirtokossági társulat
16 Vízgazdálkodási társulat (VíziközmĦ társulat)
17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
18 Végrehajtói iroda
19 Európai gazdasági egyesülés
20 Európai részvénytársaság
21 KözjegyzĘi iroda
22 Külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
23 Európai részvénytársaság
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3. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

Névfoglalási kérelem

A (leendĘ) cég lefoglalni kívánt elnevezése:
ElsĘ 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:

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Névfoglalási kérelem

1

A névfoglalásra irányuló eljárás illetékének a megfizetése elektronikus úton történik

Az illeték összege:
Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.

1

Jelölje x-szel, ha az illeték megfizetése elektronikus úton történik.

Ft
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Névfoglalási kérelem

A jogi képviselĘ adatai:
Neve:
város
község

Irodájának címe:
út
utca

E-mail1:

Telefon2:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselĘ tagja:

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................
jogi képviselĘ aláírása

1

Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képviselĘ ilyen adatokkal rendelkezik.

házszám
hrsz.
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Az igazságügy-miniszter
22/2006. (V. 18.) IM
rendelete

az erre vonatkozó közzététellel egyidejûleg gondoskodik e
bíróság határozata rendelkezõ részének a közzétételérõl is.

a Cégközlönyben megjelenõ közlemények
közzétételérõl és költségtérítésérõl

3. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
128. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
1. §
(1) A Cégközlönyben, az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni a Ctv. 20. §-ának megfelelõen a megyei bíróság mint cégbíróság közleményeit,
valamint azokat az egyéb közleményeket, amelyeknek a
Cégközlönyben való közzétételét a Ctv. vagy más jogszabály a bíróság vagy közvetlenül az érintettek kötelezettségévé teszi.
(2) A Cégközlönyben kell közzétenni azt a közleményt
is, amelynek közzétételére a cég nem jogszabály rendelkezése folytán, hanem más okból köteles, pl. a céget a létesítõ okirata kötelezi erre.
(3) A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételéért – ha jogszabály kivételt nem tesz – e rendeletben
foglaltak szerint költségtérítést kell fizetni. A költségtérítés összegét általános forgalmi adó nem terheli. A költségtérítés befizetését igazoló bizonylatot az eljárást megindító
kérelemhez kell mellékelni.

A cégbírósági közlemények
2. §
(1) A cég, illetve a változás bejegyzésének közzétételét
tartalmazó közlemény szövege megegyezik a cégbíróság
által hozott végzésnek a cégjegyzék rovatait érintõ tartalmával, valamint azzal a tájékoztatással, hogy az egyes cégjegyzékrovatokra vonatkozóan mely cégiratok tekinthetõk
meg a cégbíróságon. Emellett fel kell tüntetni a bejegyzésrõl rendelkezõ végzés meghozatalának idõpontját is. A
végzés egyéb részeit, illetve az eljáró cégbíró (bírósági
ügyintézõ) aláírását a közlemény nem tartalmazza.
(2) A más bíróság által közzétett közlemények tartalma
– ha jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik – megegyezik a bíróság határozatának szövegével, de az eljáró bíró
(bírósági ügyintézõ) aláírását ebben az esetben sem kell a
közleményben szerepeltetni.
(3) Ha a cégbíróság valamely cégjegyzékadat bejegyzésére vagy törlésére más bíróság határozata alapján köteles,

(1) A cég bejegyzése közzétételének költségtérítése
– a 4–5. §-ban foglalt kivétellel –
a) jogi személyiség nélküli cég esetén 14 000 Ft,
b) jogi személyiségû cég esetén 25 000 Ft.
(2) A cég adataiban bekövetkezett változásbejegyzés
közzétételének költségtérítése az (1) bekezdés a) pontja
esetén 7000 Ft, b) pontja esetén pedig 15 000 Ft.

4. §
(1) Ha valamely adat cégjegyzékbe történõ bejegyzésére vagy törlésére hivatalból kerül sor, jogszabály eltérõ
rendelkezésének hiányában a közzététel ingyenes.
(2) A cég kérelemre történõ törlésének közzététele ingyenes.
(3) Ha a cég vagy a változás bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerõs végzésével elutasítja, illetve a
cég vagy a változás bejegyzése iránti eljárást megszünteti,
e végzéseknek csak a rendelkezõ részét kell közzétenni. A
végzés közzétételének költségtérítése 7000 Ft, kivéve, ha
a végzés meghozatalára a közzétételi költségtérítés meg
nem fizetése miatt került sor. Ilyen esetben a céget a közzétételi költségtérítés utólagos megfizetésére nem kell kötelezni.
(4) Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem hiánypótlásra való felhívás nélkül történõ elutasítását, illetve a
cégbejegyzési kérelem egyszerûsített cégeljárás során történõ elutasítását követõen a cég a bejegyzési kérelmét az
elutasító végzés közlésétõl számított 8 napon belül újból
benyújtja [Ctv. 45. § (5) bekezdés, 49. § (5) bekezdés], a
befizetett közzétételi költségtérítés összegét az újabb eljárásban hozott végzés közzétételére kell felhasználni.

5. §
(1) Ha a cég a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmét
a Ctv. 36. §-a alapján elektronikus okirat formájában küldi
meg az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálata útján a cégbíróságnak, a közzétételi költségtérítés összege a
cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén 5000 Ft, a cég
adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló
kérelem esetén 3000 Ft, akkor is, ha a bejegyzõ végzés
mellett – jogszabály rendelkezése folytán – a létesítõ okirat vagy a létesítõ okirat módosításának közzétételére is
sor kerül.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus cégeljárás során a 4. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a költségtérítés összege 2500 Ft.

Más bíróság közleményei
6. §
Ha a közzétételre törvény nem a cégbíróságot, hanem
más bíróságot kötelezi (például a felszámolási eljárás, a
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása, valamint a vagyonrendezési eljárás során hozott végzések esetében), a közzétételi költségtérítés összege 25 000 Ft,
amely magában foglalja a bíróság eljárása során közzétételre kerülõ valamennyi közlemény költségtérítését. A
költségtérítés összegét az eljárás kezdeményezõjének kell
megelõlegeznie. A költségtérítés viselésérõl a bíróság rendelkezik.
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(4) Ha az (1) bekezdésben felsoroltak a közzétételre
megküldött közlemény módosítását (kijavítását, kiegészítését) a közlemény Igazságügyi Minisztériumba történt érkezését követõ 3 nap elteltével kérik, a korábban megküldött közlemény tartalmát módosítani már nem lehet, az az
eredeti tartalommal jelenik meg. Ha a közleményt csak
egy alkalommal kellett közzétenni, az (5) bekezdésben
foglaltak megfelelõ alkalmazásával módosító közlemény
közzétételére kerül sor. Több megjelenési alkalom esetében ugyanakkor az elsõ megjelenést követõ közzététel során a közlemény a módosított tartalommal kerül közzétételre, utalva arra, hogy az elõzõ közzététel hibás (hiányos)
volt.
(5) Ha a közleménynek a Cégközlönyben való megjelenését követõen a közlemény tartalmának módosítását a
megrendelõ érdekkörében felmerült okból kérik, a módosító közleményt – a közzétételi költségtérítés egyszeri
megfizetése mellett – csak egyszer kell közzétenni, akkor
is, ha az eredeti közlemény többször jelent meg. A módosító közleményben utalni kell a korábbi közzétételre, valamint a hibás (hiányos) adatra. Ezen túlmenõen csak a módosított adatot kell feltüntetni.

A cég vagy más szervezet közleményei
7. §

8. §

(1) Ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére
jogszabály közvetlenül a céget vagy más szervezetet kötelezi, a közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként
a) cég esetén – ideértve azt is, amikor a közzétételre
jogszabály természetes személyt kötelez – 15 000 Ft,
b) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 92/A. §-ában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
39/G. §-ában meghatározott esetben 35 000 Ft,
c) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló 1997. évi LV. törvény 25. §
(3) bekezdése esetén 150 000 Ft,
d) jogszabályban meghatározott, cégnek nem minõsülõ
más szervezet esetében 20 000 Ft.

Ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére a
céget nem jogszabály kötelezi, hanem a közzétételi kötelezettség a cég létesítõ okiratán alapul (például a részvénytársaság létesítõ okirata szerint a hirdetményeket a Cégközlönyben kell közzétenni), a közzétételért utólag, terjedelemtõl függõen, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény elõírásainak megfelelõen kiállított számla alapján
kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak a közlemény szövegét közvetlenül az Igazságügyi Minisztériumhoz küldik
meg postán vagy telefax útján (441-3732), a közzétételi
költségtérítés (többszöri közzétételi kötelezettség esetén
valamennyi megjelenési alkalom költségtérítése) befizetésének igazolásával (pl. csekk-kel vagy annak fénymásolatával) együtt. A költségtérítés befizetésének igazolására
szolgáló átutalási megbízáson befizetõként a közzétételre
köteles cég, illetve szervezet nevét és székhelyét kell feltüntetni. Az átutalási megbízás „közlemény” rovatában a
befizetõ cég cégjegyzékszámát is szerepeltetni kell.

(1) A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára kell
megfizetni. A közzétételi költségtérítés elektronikus úton
történõ megfizetésének részletes szabályait külön rendelet
állapítja meg.

(3) A közleményben szereplõ cég esetében mindig a
cégnyilvántartásba bejegyzett cégnevet és székhelyet kell
feltüntetni. Új cégnévre és székhelyre a közlemény a bejegyzett cégnév és székhely mellett csak akkor utalhat, ha
az már bejegyzés alatt (,,b.a.”) áll.

A közzétételi költségtérítés befizetése és visszatérítése
9. §

(2) A befizetéseket az Igazságügyi Minisztérium a költségvetési átfutó bevételek forgalma számlán veszi nyilvántartásba. A számláról a 10. § szerinti visszatérítések
után fennmaradó összeget a tárgyhónapot követõ hónap
20. napjáig be kell fizetni a központi költségvetés bevételi
számlájára.
10. §
(1) A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján vissza kell téríteni, ha
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a) a cég a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmét
a cégbírósághoz, illetve a bírósághoz mégsem kívánja benyújtani;
b) a cég vagy más szervezet a közleményét az Igazságügyi Minisztériumba érkezését követõ 3 napon belül
visszavonta;
c) a cég, illetve a változás bejegyzésétõl számított
30 napon belül a közlemény nem jelent meg;
d) a cég vagy más szervezet közleménye – a Ctv.
21. §-ának (2) bekezdésében szabályozott eljárás esetét kivéve – az Igazságügyi Minisztériumba történt érkezését
követõ 30 napon belül nem jelent meg;
e) a közzétételi költségtérítés felhasználására más okból nem került sor.
(2) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott közzétételi
költségtérítést meghaladó összeget kell kérelemre visszatéríteni, ha
a) a cég (a változás) bejegyzése iránti kérelmet a cégbíróság érdemi intézkedése elõtt visszavonták és a cégbíróság az eljárást megszüntette;
b) a cég bejegyzésére (a változás bejegyzésére) vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerõs végzésével elutasította.
(3) A kérelemhez a visszatérítési igényt megalapozó okiratokat mellékelni kell.

11. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) Azoknak a gazdasági társaságoknak, amelyek a társasági szerzõdésüket még nem módosították a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelõen, 2007. szeptember 1-jéig a 7. § szerinti közvetlen közleményeiket a gazdasági társaságokról
szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései szerint, illetve a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 2006. július
1-jéig hatályos rendelkezései szerint kell elkészíteniük.
Azt a tényt, hogy a társasági szerzõdésnek a Gt. 336. § szerinti módosítására még nem került sor, a közleményben fel
kell tüntetni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 9/1998.
(V. 23.) IM rendelet, az ezt módosító 9/2000. (IV. 14.) IM
rendelet, valamint az 5/2004. (III. 23.) IM rendelet hatályát
veszti.
Budapest, 2006. május 16.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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Az igazságügy-miniszter
23/2006. (V. 18.) IM
rendelete
a törvényességi felügyeleti eljárásban közremûködõ
felügyelõbiztos díjáról
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
128. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
1. §
(1) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásban felügyelõbiztos kirendelését kérik és a cégbíróság a kérelmet megalapozottnak látja, a kérelmezõ köteles a cégbíróság felhívására a felügyelõbiztos díjának megelõlegezéseként a
(3) bekezdésben meghatározott összeget bírósági letétbe
helyezni. Ha a letétbe helyezésre nem kerül sor, a kérelmet
a cégbíróság elutasítja.
(2) Ha a felügyelõbiztos kirendelésére hivatalból kerül
sor, a felügyelõbiztos díjának (3) bekezdés szerinti elõlegezésére és annak bírósági letétbe helyezésére a cégbíróság a felügyelõbiztos kirendelésére vonatkozó határozatában a céget kötelezi. Ha a cég a felhívásnak nem tesz eleget, a cégbíróság a Ctv. 81. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt intézkedést megfelelõen alkalmazhatja.
(3) A felügyelõbiztos díjának elõlegeként,
a) ha a felügyelõbiztos nem gyakorolja a vezetõ tisztségviselõ jogkörét, 100 000 Ft-ot,
b) a Ctv. 82. §-ának (4) bekezdésében meghatározott
esetben, ha a kirendelés jogi személyiség nélküli céghez
történik, 150 000 Ft-ot, jogi személyiségû cég esetén pedig
300 000 Ft-ot,
valamint a díj után számított általános forgalmi adó összegét kell letétbe helyezni.

2. §
(1) Ha a felügyelõbiztos nem gyakorolja a vezetõ
tisztségviselõ jogkörét, a tevékenységének ellátásáért
100 000 Ft díjra jogosult.
(2) Ha a felügyelõbiztos a Ctv. 82. §-ának (4) bekezdése
alapján a vezetõ tisztségviselõ jogkörét gyakorolja, az
(1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a díja jogi személyiséggel nem rendelkezõ
cég esetén 150 000 Ft, jogi személyiségû cég esetén pedig
300 000 Ft.
(3) A díj a tevékenység ellenértékét terhelõ általános
forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott díj összegén, mint adóalapon felül kell
felszámítani, amennyiben a felügyelõbiztos – ilyen tartalmú nyilatkozata alapján – az általános forgalmi adóról
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szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
rendelkezései alapján általános forgalmi adó felszámítására kötelezett.

3. §
(1) A cégbíróság felhívására a díj mellett a felügyelõbiztos számára meg kell téríteni az eljárásával kapcsolatban
közvetlenül felmerült, számlával igazolt költségeit is. Ha a
felügyelõbiztos az Áfa tv. szerinti levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege
növeli az adóalapot.
(2) Ha a költségek (pl. a gépkocsi használat) várhatóan
jelentõs összeget tesznek ki, a felügyelõbiztos kérelmére a
cégbíróság a kérelmezõt, illetve a céget az 1. § (3) bekezdésében meghatározottakat túlmenõen további összeg elõlegezésére is kötelezheti.
(3) A felügyelõbiztos költségként számíthatja fel a cégbíróság által megállapított feladatkörében az utazással,
fénymásolással és egyéb költségekkel járó szükséges és
igazolt készkiadásait.
(4) A felügyelõbiztos a saját személygépkocsi használatával kapcsolatos költséget (ideértve az üzemanyag felhasználást és a parkolási díjat is) akkor számíthat fel, ha a
cégbíróság ehhez elõzetesen hozzájárult.
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ségeit, illetve az ezeket terhelõ általános forgalmi adó
összegét külön-külön részletezi.
(2) Ha a felügyelõbiztos tevékenysége az Áfa tv. 5. §-a
szerinti gazdasági tevékenységnek minõsül, a felügyelõbiztosnak a díjjegyzéken kívül – külön jogszabály rendelkezései szerint – számlát is ki kell állítania.

7. §
Ha a Ctv. 83. §-ának (2) bekezdése alapján a felügyelõbiztos díjának és költségeinek viselésére a cégbíróság a céget kötelezi, és a cég e kötelezettségének nem tesz eleget
(illetve a cég az elõlegezett összeget nem egészíti ki a végzésben meghatározott mértékig), a cégbíróság a Ctv.
81. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt intézkedést
megfelelõen alkalmazhatja. Ha a cég terhére megállapított
összeg behajthatatlan, a cégbíróság a Ctv. 83. §-ának
(2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

8. §
Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.
Budapest, 2006. május 16.
Dr. Petrétei József s. k.,

4. §

igazságügy-miniszter

(1) Ha a felügyelõbiztosnak a cég törvényes mûködése
helyreállítása érdekében végzendõ feladatai ezt indokolttá
teszik, a cégtõl igényelheti a feladatok ellátásához szükséges költségek megfizetését (pl. terembérleti díjat közgyûlés összehívása esetén).
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti költségeket a cég nem fizeti meg, a felügyelõbiztos a cégbírósághoz fordulhat a
szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Az igazságügy-miniszter
24/2006. (V. 18.) IM
rendelete

5. §

az elektronikus cégbejegyzési eljárás
és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl

Ha a felügyelõbiztost a Ctv. 83. §-ának (1) bekezdésében meghatározott okból a cégbíróság visszahívja, a felügyelõbiztos csak igazolt költségének megtérítését kérheti, a 2. §-ban meghatározott díj az új felügyelõbiztost illeti
meg, és igazolt költségeinek megtérítését õ is igényelheti.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
128. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az
informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

6. §

A beszámolók elektronikus nyilvántartása
(elektronikus irattár)

(1) A felügyelõbiztos a megbízatásának teljesítését, illetve a Ctv. 81. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott idõtartam elteltét követõen, a tevékenységérõl szóló
beszámoló cégbírósági benyújtásával egyidejûleg díjjegyzéket küld a cégbíróságnak, melyben a munkadíját és költ-

1. §
(1) A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat)
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az elektronikus úton feldolgozott és az elektronikus úton
benyújtott beszámolókat (a továbbiakban: elektronikus
beszámoló) elektronikus irattárban õrzi.
(2) Az elektronikus irattárban csak az Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett, az Igazságügyi Minisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által
megfelelõnek minõsített ajánlásoknak, illetve szabványoknak megfelelõ formátumú, fokozott biztonságú vagy
minõsített elektronikus aláírással ellátott elektronikus beszámoló helyezhetõ el.
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(4) A beszámoló közzétételi költségtérítésének elektronikus úton történõ megfizetésére vonatkozó szabályokat
külön rendelet állapítja meg.

Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárás
4. §

(3) A Cégszolgálatnak kérelemre biztosítania kell, hogy
az elektronikus irattárban elhelyezett beszámolókat – a
Ctv.-ben meghatározott módon és feltételek mellett – bárki
megismerhesse, illetve azokról másolatot kaphasson.

(1) Ha ezen alcím eltérõen nem rendelkezik, az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásra a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl
szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (Cvhr.) szabályait
megfelelõen alkalmazni kell.

2. §

(2) A cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti eljárás illetéke és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésére vonatkozó szabályokat külön rendelet
állapítja meg.

(1) A Cégszolgálatnak biztosítania kell az elektronikus
irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá.

5. §

(2) A Cégszolgálatnak üzemmenet-folytonossági tervet
kell kidolgoznia, amely a rendkívüli üzemeltetési helyzetek esetén is biztosítja a megbízható üzemmenetet, illetve
annak mielõbbi helyreállítását.

(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet elektronikus nyomtatványon kell elõterjeszteni.

(3) A Cégszolgálat köteles a rendkívüli üzemeltetési
helyzetrõl és annak hatásáról a honlapján haladéktalanul
tájékoztatást adni. A tájékoztatás a kormányzati portálon
automatikusan megjelenik.

(2) A nyomtatványok a Cégszolgálat honlapjáról és a
kormányzati portálról letölthetõk.

(4) Az üzemmenet folytonossága és az adatvesztés elkerülése végett a Cégszolgálatnak mentéseket kell végeznie,
és biztosítania kell, hogy szükség esetén az informatikai
rendszer egészét helyre tudja állítani.

(3) A nyomtatványok mintáját a Cvhr. 1. számú melléklete tartalmazza. A nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irányadók azzal, hogy a kitöltést számítógépes
program segíti elõ.
(4) Az elektronikus nyomtatvány alkalmazásával benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemnek a kitöltetlenül hagyott rovatokat, valamint a magyarázó szövegeket és lábjegyzeteket nem kell tartalmaznia.

A beszámoló elektronikus úton történõ benyújtása
3. §

6. §

(1) Elektronikus úton csak az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen elkészített beszámoló nyújtható be
a Cégszolgálathoz.

A jogi képviselõ elektronikus úton csak az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen elkészített, minõsített elektronikus aláírással ellátott okiratot nyújthat be a
cégbírósághoz.

(2) A beszámolót, a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolásával és – szükség esetén – a jogi képviselõ
meghatalmazásával egyidejûleg, a Cégszolgálatnak a honlapján feltüntetett elektronikus ügyfélszolgálati címére
kell megküldeni.
(3) A Cégszolgálat a Ctv. 19. §-ának (1) bekezdése szerinti, cégbíróságnak megküldött értesítést idõbélyegzõvel
vagy megbízható saját idõjelzéssel rendelkezõ fokozott
biztonságú elektronikus aláírással látja el.

7. §
A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet
és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a közzétételi
költségtérítés megfizetésének igazolását – tartalmazó
elektronikus okiratot a Cégszolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcímére kell megküldeni.
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8. §

A cégiratok elektronikus úton történõ megismerése

A Cégszolgálatnak a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkezésétõl kezdve biztosítania kell, hogy a
cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelem és
mellékletei biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés lehetõségének kizárásával érkezzenek meg a cégbírósághoz.

11. §

9. §
(1) A Cégszolgálat a Ctv. 38. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a cégbíróság, a Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus igazolást pedig a jogi képviselõ elektronikus levélcímére küldi meg. A Cégszolgálat a
cégbíróságnak megküldött tájékoztatást idõbélyegzõvel
vagy megbízható saját idõjelzéssel rendelkezõ fokozott
biztonságú elektronikus aláírással látja el. A tájékoztatásban azt is meg kell jelölni, hogy a Ctv. 38. §-ának (1) bekezdésében foglaltak közül melyik hiba áll fenn.
(2) A Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus igazolás tartalmazza a cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelem Cégszolgálathoz érkezésének idõpontját, az informatikai ellenõrzés eredményét (a cégbíróságnak megküldött tájékoztatás tartalmát), az egyedi ügyazonosító számot, a kincstári igazolás sorozatszámát, továbbá
a kérelem cégbírósághoz való továbbításának idõpontját.
Ha a Cégszolgálat a kérelmet azzal a tájékoztatással továbbította a cégbíróságnak, hogy az informatikai szempontból
hibás vagy hiányos, az elektronikus igazolásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a cégbíróság tanúsítványt, illetve igazolást csak az informatikai szempontból szabályszerûen
érkezett kérelem alapján ad ki [Ctv. 39. § (1) bek.].
(3) A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását – tartalmazó elektronikus okirat, valamint az ezzel egyidejûleg megküldött tájékoztatás érkezésekor a cégbíróság elektronikus
visszaigazolást küld a Cégszolgálatnak.

10. §
A jogi képviselõ részére az elektronikus tanúsítványt, illetve az elektronikus igazolást a cégbíróság idõbélyegzõvel rendelkezõ minõsített elektronikus aláírással ellátva
küldi meg a jogi képviselõ elektronikus levélcímére. A tanúsítványt a cégbíróság írásban is megküldi a jogi képviselõ címére (székhelyére).

(1) Ha a cégbíróságtól vagy a Cégszolgálattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat megküldését
kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portálon keresztül
nyújtják be, akkor – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a bírósági ügyvitel szabályairól szóló igazságügy-miniszteri
rendelet szabályait kell megfelelõen alkalmazni.
(2) Az elektronikus úton benyújtott kérelmet akkor is a
Cégszolgálat elektronikus levélcímére kell megküldeni, ha
az elektronikus okirat kiadását a cégbíróságtól kérik. A kérelemhez csatolni kell a Magyar Államkincstárnak az illeték vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolását.
(3) Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton történik,
a Cégszolgálat által – a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdése alapján – megküldött elektronikus igazolás tartalmazza a kérelem érkezésének idõpontját és a kincstári igazolás sorozatszámát.
(4) Ha az elektronikus úton benyújtott kérelmet a cégbírósághoz címezték, a Cégszolgálat azt haladéktalanul továbbítja a cégbíróságnak. A kérelem érkezésekor a cégbíróság
elektronikus visszaigazolást küld a Cégszolgálatnak.
12. §
Ha a Ctv. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a cégnyilvántartásban elhelyezett papír alapú cégirat elektronikus
okirati formában kiállított másolatának megküldését kérik,
a kérelem elektronikus úton történõ benyújtására a 11. §
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a
kérelem címzettje csak a cégbíróság lehet.
Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet 12. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az elektronikus cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseirõl szóló 40/2004. (XII. 21.) IM rendelet a hatályát veszti.
Budapest, 2006. május 16.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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Az igazságügy-miniszter
25/2006. (V. 18.) IM
rendelete
az illeték és a közzétételi költségtérítés
elektronikus úton történõ megfizetésérõl
a cégeljárásban és más cégügyekben
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ctv.) 128. §-ának f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az informatikai és a hírközlési miniszterrel, valamint
a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás illetékének
és a közzétételi költségtérítésnek elektronikus úton
történõ megfizetése a kérelem elektronikus úton történõ
benyújtása esetén
1. §
(1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus úton történõ benyújtása esetén az illetéket és a
közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium
szervezeti egységeként mûködõ Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat
(a továbbiakban: Cégszolgálat) honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthetõ illetékbefizetési utalványmintán, valamint költségtérítési utalványmintán (a továbbiakban mindkét esetben: utalvány) szereplõ adatok feltüntetésével kell megfizetni, a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelõzõen.
(2) Az illetékbefizetési utalvány a – 16 karakterbõl álló –
egyedi ügyazonosító szám (a továbbiakban: ügyazonosító
szám) mellett tartalmazza az illetékes cégbíróság Magyar
Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájának számát és tulajdonosának nevét, továbbá az illeték összegét.
A költségtérítési utalványon az ügyazonosító szám mellett
a költségtérítési számla száma és tulajdonosának neve
(Igazságügyi Minisztérium), valamint a fizetendõ közzétételi költségtérítés összege szerepel.
(3) Az illetéket, valamint a közzétételi költségtérítést
külön-külön – a (2) bekezdésben meghatározott adatok
feltüntetésével – banki úton kell megfizetni.
(4) Az illeték, valamint a költségtérítés befizetésérõl a
Magyar Államkincstár – kérelemre – külön-külön elektronikus igazolást küld. A kérelemhez szükséges elektronikus nyomtatványt a Cégszolgálat honlapjáról, illetve a
kormányzati portálról lehet letölteni. A befizetés igazolá-
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sára irányuló kérelmet a bejegyzést kérõ jogi képviselõjének minõsített elektronikus aláírással kell ellátnia [Ctv.
37. § (4) bek.].

2. §
(1) A Magyar Államkincstárnak az illeték, illetve a költségtérítés befizetésérõl szóló, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott – külön-külön kiállított – igazolása tartalmazza az ügyazonosító számot, az illetékbevételi, illetve a költségtérítési
számla számát, a befizetett illeték, illetve költségtérítés
összegét, a kincstári jóváírás napját, az átutalást indító
számlaszámot, valamint az átutalást indító számlatulajdonos nevét.
(2) Az elektronikus igazolást az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének igazolására vonatkozó kérelemben feltüntetett elektronikus levélcímre kell megküldeni, a
kérelem érkezésétõl számított egy munkanapon belül. Ha a
kérelem érkezéséig a befizetés nem került jóváírásra, az
igazolást a jóváírástól számított egy munkanapon belül
kell kiadni.
(3) A Magyar Államkincstár által megküldött, az illeték,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell.

3. §
(1) Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez
a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus igazolást nem
csatolják, és a cégbíróság emiatt a kérelmet hiánypótlási
eljárás lefolytatása nélkül elutasítja [Ctv. 45. §], az elutasító végzésben az is szerepel, hogy az eljárásban esetlegesen
megfizetett illeték a cégbíróság székhelye szerint illetékes
illetékhivataltól, a közzétételi költségtérítés pedig az Igazságügyi Minisztériumtól – írásbeli kérelemre – külön jogszabályban meghatározott mértékben visszaigényelhetõ,
figyelemmel a 9. §-ban foglaltakra is.
(2) Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem
hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasítására nem
az (1) bekezdésben meghatározott okból került sor, a végzésben a cégbíróság feltünteti, hogy a kérelmezõ milyen
ügyazonosító számra, milyen összegû illetéket, illetve
költségtérítést fizetett. Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet ismételten elõterjesztik – a Ctv.
45. §-ának (5) bekezdésében meghatározott eset kivételével, – a korábbi eljárás során megfizetett illeték és költségtérítés a megismételt eljárásban nem vehetõ figyelembe,
azokat ismételten meg kell fizetni.
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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 cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem papíralapú formában történõ benyújtása esetén az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ
megfizetésére e rendelet 1–3. §-át az e §-ban és az 5. §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést
elektronikus úton fizették meg [Ctv. 43. §], ezt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni.
(3) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez
– az elektronikus igazolás helyett [2. § (3) bek.] – az elektronikus igazolás kinyomtatott példányát kell mellékelni,
az azon szereplõ ügyazonosító szám közlése érdekében.

5. §
(1) A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
kérelem érkezését követõen – a bejegyzést kérõ által közölt ügyazonosító számokra történõ hivatkozással – elektronikus úton felhívja a Magyar Államkincstárat a 2. §
(1) bekezdése szerinti tartalmú, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott elektronikus igazolások cégbíróság számára történõ megküldésére.
(2) A Magyar Államkincstár az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés befizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a cégbíróság felhívását követõen, legkésõbb a befizetés kincstári jóváírásától számított egy munkanapon belül megküldi a cégbíróságnak vagy tájékoztatja a cégbíróságot, hogy az ügyazonosító szám ismeretlen, illetve az
igazolás megküldése már egy korábbi felhívásra megtörtént.
(3) Az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés befizetésére vonatkozó igazolás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletének minõsül.

A cégiratok elektronikus úton történõ megismerésével
kapcsolatos illeték, illetve költségtérítés megfizetése
6. §
Ha a cégnyilvántartásban szereplõ elektronikus okiratról kérnek papíralapú másolatot elektronikus úton, vagy az
elektronikus okirat elektronikus úton történõ megküldését
igénylik a cégbíróságtól vagy a Cégszolgálattól
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[Ctv. 16. §], az illetéket vagy a költségtérítést az elektronikus kérelem benyújtását megelõzõen kell megfizetni. A fizetésre e rendelet 1–2. §-át megfelelõen alkalmazni kell
azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet –
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva – a befizetõ terjeszti elõ. A Magyar Államkincstár által
megküldött, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Ennek elmaradása esetén a cégbíróság, illetve a
Cégszolgálat a kérelmet elutasítja.

7. §
Ha a korlátolt felelõsségû társaság, illetve a részvénytársaság cégnyilvántartásban elhelyezett papíralapú cégiratáról készült elektronikus másolatot a cégbíróságtól
elektronikus úton kérik, az illeték elektronikus úton történõ megfizetésére a 6. §-ban foglaltakat kell megfelelõen
alkalmazni.

A beszámoló elektronikus úton történõ letétbe
helyezésével és közzétételével kapcsolatos költségtérítés
megfizetése
8. §
(1) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történõ letétbe helyezése és közzététele esetén
[Ctv. 18. §] a költségtérítést a beszámoló benyújtását megelõzõen kell megfizetni. A fizetésre e rendelet 1–2. §-át
megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet – legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátva – a befizetõ terjeszti elõ. A
Cégszolgálathoz a beszámolóval együtt elektronikus úton
meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolását.
(2) Ha a beszámoló elektronikus úton történõ megküldésével egyidejûleg a költségtérítés befizetésérõl szóló
elektronikus igazolás nem került megküldésre, a Cégszolgálat megállapítja, hogy a cég nem tett eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének [Ctv. 19. §
(4) bek.]. A Cégszolgálat errõl a beszámolót benyújtó személyt a Ctv. 19. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus
igazolásban tájékoztatja.

Intézkedés az elektronikus úton megfizetett,
de a cégeljárásban fel nem használt illetékrõl
és költségtérítésrõl
9. §
A cégbíróság, illetve a Cégszolgálat kérelemre – amelyhez csatolni kell az illeték, illetve a költségtérítés befizeté-
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sének megtörténtérõl szóló elektronikus igazolást vagy annak papíralapú formában kiállított hiteles másolatát – papíralapú formában igazolást ad ki arról, ha a kérelemben
feltüntetett illeték, illetve költségtérítés felhasználására
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban, illetve a
6–7. § vagy a 8. § szerinti eljárásban nem került sor, ezért
az a 3. §-ban foglaltak szerint visszaigényelhetõ.

Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet 7. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a 15/2005. (VIII. 5.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban.
Budapest, 2006. május 16.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

Az igazságügy-miniszter
26/2006. (V. 18.) IM
rendelete
a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
395. §-ának (3) bekezdésében és a büntetõeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben – a következõket
rendelem el:
1. §
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.)
IM rendelet (Büsz.) az alábbi 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § Ha a bíróság jogszabály alapján papír alapú okirat elektronikus másolatának kiadására köteles, a másolatot lapolvasó berendezés felhasználásával kell elkészíteni,
ennek során a papír alapú dokumentumokról elektronikus
úton történõ másolat készítésének szabályairól szóló
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet elõírásait megfelelõen al-
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kalmazni kell. A 15/A. §-ban foglaltak ebben az esetben is
irányadók.”

2. §
A Büsz. 19. §-ának (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A büntetõ tanács tárgyalási jegyzékén azt is fel kell
tüntetni, hogy a tanács a kitûzött ügyben tárgyalást vagy
nyilvános ülést tart-e.”

3. §
(1) A Büsz. 29. §-ának a) pontja a következõ 21–23. alpontokkal egészül ki:
[A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és a
külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a
következõk:
a) büntetõ ügyszakban]
„21. harmadfokú büntetõügy,
22. fiatalkorú harmadfokú büntetõügye,
23. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt;”
(2) A Büsz. 29. §-ának b) pontja a következõ 8. alponttal
egészül ki:
[A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és a
külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a
következõk:
b) szabálysértési ügyek]
,,8. a kifogást elbíráló végzés ellen benyújtott, tárgyalás tartására irányuló kérelem;”
(3) A Büsz. 29. §-ának c) pontja a következõ 7. alponttal
egészül ki:
[A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és a
külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a
következõk:
c) polgári ügyszakban]
„7. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt;”
(4) A Büsz 29. §-ának d) pontja a következõ 7. alponttal
egészül ki:
[A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és a
külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a
következõk:
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d) munkaügyi ügyekben]
„7. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt;”
(5) A Büsz. 29. §-ának e) pontja a következõ 8. alponttal
egészül ki:
[A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és a
külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a
következõk:
e) közigazgatási ügyszakban]
„8. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt.”
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elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel ellátva a bíróság
elektronikus nyilvántartásának elkülönített részébe
(a továbbiakban: elektronikus irattár) helyezi.”
(2) A Büsz. 51. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A cégbíróság a bejegyzési kérelem adatai mellett a
„bejegyzés alatt” megjegyzést tünteti fel [Ctv. 44. § (3) bekezdés].”

7. §
4. §
A Büsz. 39. §-ának (2) bekezdése a következõ j) ponttal
egészül ki:
[Az (1) bekezdésben említett ügyön kívül befejezett az az
ügy is (befejezettként kezelendõ ügy), amelyben:]
„j) az eljárás elhúzódása miatt benyújtott, felterjesztett
kifogást bíráltak el.”

5. §
A Büsz. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A cégbejegyzési kérelem benyújtásáról a cégbejegyzést kérõ részére tanúsítványt kell kiállítani, amely
tartalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 44. §-ának (2) bekezdésében írt adatokat.
Az iroda a kérelem átvételekor az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetését a fél kérelmére igazolja.”

6. §
(1) A Büsz. 51. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A cégbíróság a bejegyzési kérelem cégbírósághoz
érkezésekor a cég nevét és székhelyét, a cég fõtevékenységét és az adózása módját számítógépen rögzíti és ellátja
cégjegyzékszámmal [Ctv. 44. § (1) bekezdés], az érkezést
követõ két munkanapon belül a bejegyzés iránti kérelemnek a további adatát is rögzíti a számítógépen (elõszerkesztés). A korlátolt felelõsségû társaság és részvénytársaság bejegyzésére (változás bejegyzésére) irányuló kérelmet és valamennyi mellékletét a cégbíróság a kérelem érkezésétõl számított két munkanapon belül, lapolvasó berendezés felhasználása útján elektronikus cégirattá alakítja, majd az elektronikus cégiratot fokozott biztonságú

A Büsz. 53. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
[A cégeljárásban az ügycsoportok a következõk:]
„k) felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt.”

8. §
A Büsz. 54. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti esetben elektronikus bejegyzési záradékkal el kell látni az 51. § (2) bekezdése
alapján, lapolvasó berendezés felhasználása útján létrehozott elektronikus cégiratot is. Az elektronikus bejegyzési
záradékra a 61/C. § (2) bekezdését kell alkalmazni azzal,
hogy ezeket az elektronikus cégiratokat a fél jogi képviselõjének nem kell megküldeni.”

9. §
A Büsz. 57. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ szöveg lép:
„A cégbírósághoz benyújtott valamennyi iraton – ideértve az 51. § (2) bekezdése alapján, lapolvasó berendezés
felhasználása útján létrehozott elektronikus cégiratot is –
fel kell tüntetni azt, hogy az alapján bejegyzésre nem került sor.”

10. §
A Büsz. 61/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az elektronikus úton közölt végzést nem kell
írásban megküldeni a jogi képviselõnek [Ctv. 39. § (2) bekezdés], de a kézbesítést igazoló elektronikus visszaigazolás 5 munkanapon belül nem érkezik meg a cégbírósághoz,
a cégbíróság a végzés papír alapú hiteles másolatát 3 munkanapon belül megküldi a fél jogi képviselõjének.”
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11. §

(1) A Büsz. 61/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61/B. § (1) A cégiroda a külön jogszabály által meghatározott elektronikus nyomtatványon benyújtott, a cégbírósághoz a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat) által továbbított elektronikus kérelmet (a továbbiakban: kérelem) és mellékleteit a cégbíróságra érkezés idõpontjában (év, hónap, nap, óra, perc, másodpercjelzésû)
idõbélyegzõvel látja el.”
(2) A Büsz. 61/B. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ szöveg lép:
„(2) Arról, hogy a bejegyzés iránti kérelem és mellékletei a cégbíróság számítógépes rendszerébe informatikai
szempontból szabályszerûen megérkeztek, a cégbíróság az
érkezés napján a Ctv. 36. §-ának (1) bekezdése szerinti
elektronikus tanúsítványt küld a fél jogi képviselõjének.”
(3) A Büsz. 61/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elektronikus tanúsítvány, illetõleg az elektronikus igazolás kiállításának idõpontjától kezdõdõen a cégbíróság számítógépes nyilvántartása a bejegyzés, illetve változásbejegyzés iránti kérelem adatai mellett a „bejegyzés
alatt” megjegyzést tünteti fel [Ctv. 44. § (3) bekezdés]. A
cégiroda a kérelem mellékletét képezõ elektronikus cégiratokat az elektronikus irattárban helyezi el.”
(4) A Büsz. 61/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a cégbíróságra a Cégszolgálattól érkezett bejegyzési, változásbejegyzési kérelem azt a tájékoztatást
tartalmazza, hogy a kérelem vagy mellékletei informatikai
szempontból nem szabályszerûek, vagy a cégbíróság azt
állapítja meg, hogy a Cégszolgálattól azok nem szabályszerûen érkeztek meg, elektronikus tanúsítvány, illetve
elektronikus igazolás kiállítása nélkül rögzíti a cég nevét,
székhelyét, jogi képviselõje nevét, címét és e-mail címét,
továbbá a rendelkezésre álló egyéb adatokat a számítógépes rendszerben.”

12. §
A Büsz. 61/H. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A korlátolt felelõsségû társaság és a részvénytársaság papír alapú iratairól készült elektronikus másolat kiadására [Ctv. 17. § (2) bekezdés] a 61. § (3) bekezdését
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kell alkalmazni azzal, hogy a cégiratról hiteles és nem hiteles elektronikus másolat is kiadható.”

13. §
A Büsz. a 61/H. §-t követõen az alábbi 61/I–61/J. §-okkal egészül ki:
„61/I. § Az egyszerûsített cégeljárás [Ctv. 49. §] ügyvitelére az elektronikus cégeljárás ügyvitelére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a bejegyzõ
vagy a bejegyzési kérelmet elutasító végzést legkésõbb a
bejegyzési kérelem cégbírósághoz való érkezésétõl számított két munkanapon belül meg kell hozni.
61/J. § Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elektronikus úton nyújtották be a cégbírósághoz és a
cégbíróság végzése ellen fellebbezést nyújtottak be, a fellebbezést, valamint a másodfokú bíróság végzését a cégbíróság az 51. § (2) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával
elektronikus cégirattá alakítja.”

14. §
A Büsz 62. §-a a következõ s) ponttal egészül ki:
[A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következõk:]
„s) felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt.”

15. §
A Büsz. 63. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ szöveg lép:
„(3) A felszámolási és a csõdeljárásban az ideiglenes
vagyonfelügyelõ, a felszámoló és a vagyonfelügyelõ kijelölése számítógépes program felhasználásával történik.”

16. §
A Büsz. a 63. §-t követõen a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) Ha a felszámolási eljárásban az adós felszámolását elrendelõ végzés jogerõre emelkedett, a bíróság
haladéktalanul intézkedik a végzésnek a Cégközlönyben
történõ közzététele iránt.
(2) A végzést – a Cégszolgálaton keresztül – elektronikus úton kell továbbítani a Cégközlöny szerkesztõségéhez.”
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17. §

A Büsz. 69. §-a a következõ 27. ponttal egészül ki:
[A katonai büntetõeljárás ügycsoportjai a következõk:]
„27. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt.”

18. §
(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2–4., 7., 14. és 16–17. §-a a kihirdetést
követõ nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy e rendelkezéseket a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendelet 12. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Büsz.
63. §-ának (1) bekezdésében „Az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat” szövegrész „A Cégszolgálat” szövegrészre változik.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Büsz. 50. §-a (1) bekezdésének második mondata
és (3) bekezdése, valamint
b) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló 41/2004.
(XII. 21.) IM rendelet 5. §-a és 9. §-ának (3) bekezdése.
Budapest, 2006. május 16.

VI. rész
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye
a 2006. június 1-je és június 30-a között alkalmazható
üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a felhatalmazza az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt arra,
hogy az üzemanyagárat közzétegye.
Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben
szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Ólmozatlan motorbenzinek:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin

285 Ft/l
298 Ft/l

Gázolaj

278 Ft/l

Keverék

302 Ft/l

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

4928

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/59. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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